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PÍestože tyto listy poďébaty dvoií c91. 1$e.' sbltžil ie s aktuální společenskou

".p"u,r.d," 
p,oti..".it*, oi;'il ieiich náplĎ (v PražskÍch novinách

Lpi. Á""ar fe'eton, 
" 

Čoté včele satirickou rubrilu Žinaoo) a získal pro

t.."uopoe piispěvátelea redakční spolupracovníky. V bŤeznu 1848 iejich

redakci opustil a v duunu Jožil politickÝ deďk Ndroitnt na:ba ; ty až do

konce r. 1848 prosazo'jv nr"""e on"ia"i fu2y české liberálni buržoaz.ie.
.ii*uc.* 

'a- patÍilv teto áou k akdvnÍm politickjm činitelírm tiuer!! -

byl členem Národďho rrÝboru, organizátoren Slovanského

Ji,""a"-" po.r.""em ÍisstÁo síe*]o, *'"a"iícíhrc ve Vídni a pak v Kro-

měiíži. V prosinci lil;;; u"aa po't'oeckého mandátu, aby se plně

věnovď práci v oouioí"n.-poeatet rot<u 1849, kdy nová rakouská vláda

oilnr*Je pripouo".b.; j'.i politickjmi.opatŤeními obnow absolutis-

;i; '" ;*iyč"ioe ar-a.i"to" "t"poo 
ÍIavlíčkova vÍvoie k dťrslednému

demokratismu. Tento w.i '" otraži iat< v Národních novinách, tak v ie-

iich bumoristické a '".i.i.'tJ prrroze |ot.ek.(která 
vycházela od ledna do

dubna 1849). zÁk|"d"l;á,- " 
'.y"*"ir"i riroveů Šotka určovaly blavně

Havlíčkovy vlastní prr,pjuty, p'ooazene vtipnjmi karikaturními Y-Tbd
S. Pinkase. p.o eWoďljií,i,kt,,i**,é tlstaz4l oi! 4. bíezna (Národní

i"ffi iaEsl tvr rrjreeí postaven-pňed.pražskf poromí soud;.sám se

Miil a byl osvobozen..í r!a"" 185 byly Národní noviny definitivně

zastaveny. (tlavlíček 
"."i"n 

p"rrair r. tsít-knižní vlbot Duh Nár.o+ích

nwin.)od května 1850 do-6; iasr wae"1t Havlíček - iednou až dvakrát

tÝdně - v Kumé H"Ť";;;;i' 316a4n,.tetldy už jedinou českou opoziční

tribunu. Takika cay ousan.slovana piipravoval a psal sám; nepo-ddaině

a wipně tu báiila".oloti"xe Ásady, aio jak proti vládě a ieip českÍn

pňisluhovač{rm, tak proti ideologickému a .mocenskému 
aparátu cÍrkve.

(Proticírkevni por".xi 
-'va"r 

pit'o"n'* é v Epištoláth |yn.o|or s!! cn'

1851.) Vydávarri srovaiu piooa"av e""é aonfiskace i iiné uiední zásahy'

v Praze a v některfch JJsi'n místech byl časopis virbec zakáán' |{ay.|tček
měl zákaz pobynr ' Pr"""-.atÍezna ig5t. I(oo".- r. 1851, tedy iiž po

zastavenÍ Slovana, uvi p..i Havlíčkovi inscenován tiskovf proces pied

kutnohorskou po,o.oo; i*e o však hlasowala pro ieho nevinu. Brzy nato'

v prosinď 1851, zatkla Havlíčka policie a z Německého Brodu, kde

tebdy s rodinou uyarJ, lo aop'*it" do-tyrolského městečka Brixenu.

Tam byl Havliček int#ovan ao autna 1855. Věnoval se stuďu a literární

práci; mi. piďoŽil ousahty epigramaticlcf soutor A. Mickiewicze a v sou-

vis1osti s vlastní usnictárr-tiortou se zabjval systenatickfm (zelména

rvtmickÍm) *"uo,.- rorl.ro'oino v"*e. Neďo.,t,o po náwatu do Čecn

onemocněl a zeniď (v Praze 29.7.1856), ra - -^t.-.
HavlÍčkovoliterárďdíloserozvíielomezipočátkerrr40.apolwinou

50. lď. tebo neirozsinrísr 
"-za*.íě 

neirozmanitěiší oblast pčedstavuie

tvorba publicistická, ieho neiosobitěiší 1' neižívoměiší složkou ie poezie.

Jeho celková náplů a,dy""Jili*"boďoženy iedn{m ásarl.|T 4|-^
a cílern, a tím je člověk boiuiící o své místo v áeii"a"n. ,,Mě cďá pÍIroda'

Karel Havlíček BorovskÍ
/1821-1856/

BácnÍk' publlc|sta a l|terárnÍ krttlk. K|as|k české Potltlcké rattry,
nepodda|nf e vt|pnf odpúrce absolutlrmu a církgvní.utorlty.
feho ||terární tvorbar pod|ožená ldeálem svobodného, cltovt
opravdového a zdravě myslÍcÍho č|ověka, i jeho žlvotní osud by|y
pevně spoieny s ldeiom| a vfvo|em národního a demokratlckého
hnutí.|0. aŽ 5t0. |ct'

PocMzel z kupecké rodinn usazené v Borové (kde se Havlíček
3l. l0. l82l narodil a poďe nÍž si zvolil pseudon1m Havel Borovskf),
pak v Německém (HavlÍčkově) Brodě. Po stuďích na brodském g}'mnáziu
a na filozofii v Praze se r. 1840 rozhoď pro teologii s pŤedstavou, že iako
kněz bude .noci neilépe ,,českf náťodní duch rozšiŤovati... Vfchova
k dogmatismu a k nliror|.'í lhosteinosti v něn brzy vzbudila odpor k pied.
stavenÍm pražského kněžského se''ináŤe (htavně k A. Rostovi - páteru
Rožni z jeho pozdějších epigramrt), náboženskou skepsi i nenávist k církvi.
Po vyloučení ze semináÍe (184l) a po marném pokusu áskat učitďské místo
pokračoval Havlíček, ,,zamilovanf do idey.. slovanské vájemnosti, v usi-
lovném iazykovém a kulturním sebevzdělávánÍ, aby mobl uskute&'it
promyšlenf plán,,seznámiti se se všeni bratry slovanskfmi osobně v jejich
krajinách.. a věnovat se literární činnosti. V létě 1842 navštívil Halič
a Slovensko, koncen téhož roku na cestě do Ruska poznal Polsko. od
nora 1843 do července |84[ži| v Moskvě iako vychovatgt y 16.lin! n|ámé-

ho slavjanofila prof. S. P. Ševyrjova. Počáteční nadšení nad starobyljn
rázem Moskvy' nad zachovalostÍ nárorrních tradic i nad slovanskfm uvě.
doměnÍm moskwské intďgence bylo brzy narušeno piívalen doimŮ
a posďeh{r z všedního života, v jejichž světle Havlíček objwoval zaostďost
a byrokratismus carského režimu, protiklady mezi blahobytnou feur|ální
kastou a bezprávnjm, těžce vykofisťovanjrn lidem i konzervatismus a na-
cionální sobecM slavianofil{r. Tyto zkušenosti, spolu s negativními poznat-
ky z Polska' v něm načas zcela,,uhasily... jiskru všeslovanské tásky.
a vedly ho k popienÍ Kollárovy koncepce iednotného slovanského národa.
Byl pŤesvědčen, že si Česi - steině iako ostatní slovanské národy žijícÍ
v rakouské monarchii - mohou dobft svá práva ien vtrastními.si|arni. (Tyto
názory vyslovil r. 1846 v článku Slooan a Čech.) Zátoveízačal lciticky po.
suzovat současnou situaci a metody českého náror|ního hnutÍ. V r. 1845
zabájil. v Praze soustavnou publika&í činnost; obecnf áien i četné pole-
miky vyvotala hlarmě ieho odmíavá kÍidka Tylova PoslednÍho Čecba
(č. 1845)' v nÍŽ mi. zdúťaznil potÍebu činného vlastenecM. V lednu 1846 se
Havlíček stď reda}Goren vládních Prežsklch nooin (t&dy iedinfch českfch
novin; vycMze|y dvakrát tfdně) a iejich literárnÍ pŤÍlohy Českd očeb.
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Karel Havlíěek Borovsk
/  L827 -1856 /

Básník' pu6|icista a |iterární krltik. Kla9|k čecké pot|t|cké sattry,
nepoddajnf a vt|pnf odpúrce absotutismu a církevní autority.
|eho literárnÍ tvorba, podložená |deátem svobodného, citovÉ
opravdového a zdravě mys|ícÍho člověka, i jeho životní osud by|y
pevně spojeny s ldeiemi a vfvojem národního a demokratickéÍo
hnutí lo. aŽ 50. |et.

Pocházel z kupecké rodinn usazené v Borové &de se HavlÍček
3l. l0. 1821 narodil a poďe níŽ si zvolil pszudonym Havel Borovskj,),
pak v Německém (Havlíčkově) Brodě. Po stuďích na brodském gymnáziu
a na filozofii v Ptaze se r. 1840 rozhoď pro teologii s píedstavou, že iako
kněz bude moci neilépe ,,českf nliÍqÍ|ní duch rozšiťovati... Ýychova
k dogmatismu a k náror|ní lhostejnosti v něm brzy vzbudila odpol k pťed-
staven:írm pražského kněŽského senináie (htavně k A. Rostovi - patoo
!'ožď z jeho pozdějších epigramtr), náboženskou skepsi i nenávist t crrkui.
Po vyloučení ze semináre (l84l) a po marném pokusrl získat učitelské m|sto
pokračoval Havlíček, ,,zamilovanf do idey.. slovanské vájerrnosti, v usi-
lovném jazykovém a kultumím sebevzděláváni, aby mohl uskutefoit
promyšlenf plán,,seznámiti se se všeni bratry slovaask1imi osobně v jejich
krajinág|.e a věnovat se literlirní činnosti. V létě l84t2 navštívil Hďič
a Slovensko, koncen téhož roku na cestě do Ruska poznal Polsko. od
nora 1843 do července L844ilv Moskvě jako vychovatel v ro4ině 

",Ámé-ho slavjanofila prof. S. P. Ševyriova. Počáteční nadšení nad staroby m
rázem Moslnry, nad zachovalostí národních traďc i nad slovanskfm uvě.
d96ěním moskevské intďgence bylo brzy narušeno pčívalen dojmú
a postňehťr z všedního života, v jejichž světle Havlíček obievovat 

""o,álo.ta byrokratismus carského režimu, protiHady mezi blahobytnou feudátnl
kastou a bezprávnjn, těžce vykofisťovanjrn lidem i konzervatismus a tta.
gb"áE gobectví slavianofilťr. Tyto zkušenosti, spolu s negativními pozlult.
ky z Polska, v něn načas zcela ,,uhasily... jiskru všestovanské-lásky..
a veďy ho k popŤeni Kollárovy koncepce iednotného slovanského národa.
Byl pňesvědčen, že si Češi - stejně iako ostatní slovanské nátody žiiící
v rakouské monarchii - mohou dobft svá p-ráva jen yfugtními gila-i. 1T.ytoaáznry vyslovil r. 1846 v článku Slwan a Čech,) Zátoveň,začal kritict<y po.
suzovat současnou situaci a metody českého národního hnutÍ. V r. ts,!5
?Abáii| v Praze soustavnou publikační činnost; obecn zájg' i četné pole.
miky vyvolala hlavně ieho odnítavá kritika Tylova Poďednno (tba
(č. 1845)' v nÍž mi. zdtrraznil potŤebu činného vlastenectvÍ. V tďnu 1846 se
HavÍček stal redaktorem vládních Pražsklch nooin (tůdy jedinÝch českÍch
novin; vycházely dvakrát tfdně) a jeiich literární pŤÍlohy česka gieta.

Piestože tyto listy poďéhaly dvoií cenzďe, sbllžil ie s aktuá|ní spolďenskou

a politiďou problenatikou, oživil ieiich náplů (v P.ražskÝch novinácb

Lii. á'"ar fe;eton, v České včďe satirickou rubriku Žinaato) a áskal pro

"e1"uop"e 
piispěvátďe a redakční spolupracovníky. V bieznu 1848 iejich

redakci opustil á v dubnu zďoŽil politickÝ deďk Nfuodnt ttooing; ťy ď do

konce r. í848 p.o,""ovaly hlavně on"iani názory české liberální btžoazie.

Havtíček sám patŤil v tet-o době k aktivním politickjm činiteltrm liberáttt -

;yl a.Á Ňaoa"rno r,.Í,boru, organiátorem a ričastďken Slornnského

;'á;il; |oslancerr iíšského sněmu, zasedajícího yE \y'ir|ni a pak v Kro-

áeroi. Ý prosinci 1848 se vzdal poslaneckého mandátu, aby se plně

veoovď práci v novinách. Počátek ioku 1849, kdy nová rakouská vláda

.,'y"u*i piipravovala ruznjmi politicklmi opatieními obnovu absolutis-

-o, ;" neobyčejně dynamicŘou ét"poo ÍIavlíčkova vÍvoie k dÍlďednému

demokratismu. Tento vjvoj se otra}i jat v Národ.ích novinách, tak v je.

|ich humoristické a .".i,i"ké pŤ1loze Šoreň (která vycházela od ledna do

iubna 1849). Základď raz í vynit<aiící riroveů Šotka určovaly blavně

iavlíčkovy vlastní pŤíspěvky, provázene vtipnjmi karikaturními kresbami

S. Pinkasě. Pro článek. v,iíad oktrojooané tÚstatly oi! 4. bžezna.(NŤodď

;;"by isls) tyt Havlíček postaven pčed pražskÝ porotní soud;^sám se

háiil ; byl osvobozen. v lednu 1850 byly Národní noviny definitivně

""s."u*y. 
(Havlíček z ďch počídil r. rajr kniŽď yÍbor Duch N-titoihÍch

nooin.)dd tuem" 1850 do srpna 1851 vydával Havlíček - jednou až dvakrát

.í'd"J.- v Kumé Hoňe časopis Slouan, tehdy už jedinou českou opoziční

.iiu,,o.,. Takika cďf obsab Slovana pňipravovď a psal sám; nePťd:ině

a wipně tu háiil demokratické ásady, aio jak proti vládě a jqifr, českÝm

pŤisluhovačťrm, tak proti ideologickému a mocenskému aparátu cí1kve.

iProticírkevní polemiky vydal pak souhrnně v Epištoltich kutno|or1k!,ch'

isst.; vyaaoáď Sloáa provazely časté konfiskace i jiné riiedd-zásahy'

v Praze a v některfch dďších místech byl časopis vÍrbec zakáán, Havlíček

měl zákaz pobynr v Ptaze od bňezna 1851. Koncem r. 185l, tedy iiž po

zastavení Slovana, byl proti Havlíčkovi inscenován tiskovf proces pied

kutnohorskou porotou; i'te ta však hlasovala pro jeho nevinu. Brzy nato'

v prosinci 1811, zatlda Havlíčka policie a l Německého Brodu' kde

..udy . rodinorr bydlel, ho dopravila do tyrolského městečka Brixenu.

Tam byl Havlíček internován ao dutna 1855. Věnoval se studiu a literární

práci; mi. pňetoál obsáhlÝ epigramatickf soubor A. Mickiewiczc a v sou-

vislosti s vlastď básnickou.worbou se zabjval systeÍnatickÍm (zejména

rnmickÝm) rozboren folklÓrního verše. Neďouho po náwatu do Cech

onemocněl a.zemŤel (v Praze 29.7. 1856),
Havlíčkovo literární dílo se rozvíjelo mezi počátkem l.o. a 9o.lwino;t

50. let. Jeho nejrozsá,hleiší a žánrově nejrozmanitější oblast pieclstavu1e
tvorba publicistická, iehá neiosobitěiší a neiživotněiší ďožkou je poezie.

Jeho celková nápló a dynamika jsou poďoŽeny iednírn ásalní1t 
"1l-*

a cílerr, a tim ie elověk bojující o své místo u aeii.a"n. ,,Mě celá pŤíroda'
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hvězdy atd. nic netěší, ienom člověk a ieho vnitŤní svět,.. poznamenal siHavlíček v mládí. feho piedstavu o poástatě tohoto rmiiťniho_'"Ě." 

"a.naznačuje podvoinf Eotiv ,,v rozumu srdce, v srdci rozum.i ktoí p"o-rt}stá celou HavlÍčkovu tvorbu a ustavičně v ni ožíváv neirrrzněisicťotra-
zech,-variantách i vjslovrrlch formulacích (,,zdraqf rozum - nezkaženésrdce.., ,,nové, krásné myšlénky - upčímné city.. apoa.;. s o,oi".i"i.,air.t
Havlíček kritičnost a d raz na rozumové poznání, s romantiky ideál hrdého,svobodymilovného a citově opravdového člověka. o'ur""o,to,, t,"ai"ii r'9ma1ickÝ postoj ftterf bylleho privodnim vfchoďskem) pliJin* aosvého díla ve vlastní syntéze a svérázném pojetí. Jeho myšteni i olo*,.jsou bezprostiedně spoieny s reálnjn Život.eÁ i vnitfním sve."- lL-uit" -
o!$1 své doby. Neihlubší zážiky z Ín|ád| _ ziftátAnáboženské a všeslo-vanské iluze - učily Havlíčka nejen prověiovat emoce intelektem, njlbrži ustavičně konfrontovat lidské a narbani ideáln obecně uzitJ pl.a,t"oy
i vlastní postoi k nim s praktickou, věcnou zkušeností. Pomohly mu brzypčekonat iinošskÝ romantick lyrismus a naiít si reálněiší roÁo v"ao*proti mocnostem, kteté spoutávaly Život, rozum i srdce českého člověkaa národa: nár,orn.é demaskování zpátečrrick ch instituci 

" 
ra".s"''"i;ru-

stav. Havlíčkova tv rčÍ dráha začínala i toneiu satfuickou po..ai 
_- -'

UŽ v Rusku vznikla podstatná část rukopisneno ,o,,Loru Epler-,y1845' iebož 5 oddflrl ie věnováno církvi, kráti, vlasti, MrizÁ;;;*.(vznik dalších Havlíčkovfch epigramŮ spáae uávne a"r"t ráaí"z is+o.lTyto ''malinké nádobky, do kierfch .,xlt ',.t,1 nďívám..., 
"u' "'i 

*a*nežta|,,, psď Havlíček'llPro.lvé vyražení.. a pro,,usměv.. ;ěkoliil-;i;el ;
lylr vÍnzem jeho potÍeby dát ob|ektivní w"i to..,, co bo rozrušuie a nadčím získává pievahu pomocívtipu a humoru. Jeho satira ,,eoi t"áv,ty,i*a,vyiadfuje ,,vztek.. uŽ v pčefiltrované fodobě. Zahrnuje 

"t.""e "J',riy 
i."-nického zpodobení a komického trďtování danfch námětťr, ponvu.íi" ,"v rt}znfch polohách od-intetektuálského vtipu až po rozpustilf studentskfči plebejskf humor. Tyto epigramy jsou mnohdy rn.i,sledkem složirfchmyšlenkorrjch pochodťr, bohat}ich liedstavovych ásociact a a,imvstny,crrher se slovy, pňitom však jsou rlrm"tov'env s aioristickou paa""*' i"tioysamoďeimou lehkostí a prostotou. opíraii se o autorovrr znalost světové

|dyl"í epigramatiky a satiry od starovÉku až po současnost (Martialis,
G. E. Lessing, F. L. Čehkov'ty', I-'itiaoos, voltaire, N. v. cogorii 

"-.,"-dium tradic lidové slovesnosti; nejbližší vztahmaj1t< iÍtslovtm 
"6;t" 

-.''Národní fotma.., o kterou HavlÍček cflevědomě risiloval, ;Jp;:i;l."ve vnržití vnějších stránek osvědčen ch folklÓmích zanrt a.fiaov]eho hovo-rového jazyka; už v tomto raném staďu začÍná Havlíček odpozorovávatně|ter.é postupy tradičního lidového humoru. a satiry i postoj zdánlivě
ryivniho.wkladače, kterj' všecbna abstrakta, o^á.,*o,, velikost a moudrostpťenáší 

-!o 9fév pozemské pčedstavivosti. 
" 

pi"t.i"te zkušenosti. Takodokáže Havlíček bez okázalého ro,rnaeswi uvizi. p"o komickf efekt i takposvátného symbolu, jako je boží krev 
" 

t-áo,.oj, radui se, katolická

chaso, / máme boží krev a boá maso; - / ieště boŽÍ stňeva - potom n8
lemice / bude dělat papež boží iitrnice., (Pe;tfectibilitas fidei cat|alicac).
Epigramy psal Havliček ''kvťrli voině s hloupostí a áobou.., tedy s ptotiv-
níky rozumu a srdce. Vtipné slovo považuie za zbraĎ rovnocennou,,šavlím..
a odhaluje iÍm i váiernnou spojitost blouposti se zlobou, omezenosti s bez.
citností, jako napi. v Bobem vyslyšené Modlitbě byrohrattL : ,,Y blavě slámu,
v srdgi kámen l dejž nám,, Bože! ,StaĎ se! Amen!. .. V qrigramech neposti-
huie Havlíček jen okrulr nepiátelskfch institucí, nfbrŽ i oblast' kÍerou óce
zevniď kriticky zdokonďovat, - soudobou českou kulturu.

UměIecká pravdivost a pťrvodnost, zanlžHavtilěek směŤovď jako básník'
byla zároveů hlavním smyslen ieho literárněkritickfch vystoupení' pÍekla-

datelské činnosti a prozaické worby. Havlíček měl wozen!'sluch pro frázi'
vynikaiící posďeh pro jazyková, literární, ale i citová a myšlenková klišé
(kÍitika ,,kŤiklavé.. vlastenecké poezie; satirická parodie na sentimentální
milosmé novely Milencú hrob, č. 1845). oso.u jeho vztahu k soudobé české
literatuÍe byla otáz,ka životní věrohodnosti a aktivity jejích hrdinir. Tyto
kvaliry našel piedevším v potuldkách B. Němcové a v Tylově Suakonickém
dudákovi - tedy v ďlech s fantastickjmi náměty. Zák|adní vfhrady' které
měl k Tylovu Poslednímu Čechovi, vyplyvaly ptávě z toho, že charaktery
hlavních bdinÍl pokládal za netypické. UŽ v Rusku poznal Havliček ďlo
N. V. Gogola, které mělo podstatnf vlznam pňi formování ieho estetickfch
hledisek a poŽadavkťr. Kromě povÍdek (aj. Starowětsk škchta, L845;
Nos, 1845; Pltišť' 1'847) pieložil Havlíček i Gogolovo největší prozaické
dílo, 1. dL| Mttz ch duší (Národní noviny 1849)' v němž viděl ,,satiru, hu-
mor zcela nového zpťrsobu, pňitom neiávěiší' neipravďvější vyobrazení
ruského života,,. Kritikou sentimentalistické poetikn podporou umělecky
progresívních prvkťr v soudobé české literatuŤe i šíčenim znalosti a pocho-
pení Gogolova díla u nás Havlíček prosazoval tendence kritického realismu,
jimž odpovídalo i zaměčení jeho vlastní umělecké tvorby. Na pomezí be.
letrie a publicistiky stojÍ črty, v ďchž Havlíček plasticky zachytil doimy
z Ruska (vycMzely časopisecky v |. L84346; vydávají se pod souhrnnj'm
titulem Obrazy z Rus).

Jako publicista uplatnil Havlíček neobyčejnou v1m'alézavost ve vyrržívánÍ
rirznfch drobnfch polobeletristickÝch forem, většinou satirického rázu.
Nejcharakterističtěíším druhem jeho Žurnalistického projevu isou poleni-
ky, v nichž se také bezprostňadně obráží jeho uměleckf temperament.
Havlíček často argrrmentuie osobitjn konkrétnín pozorováním' hutnfm
názornjrn náznakem vede čtenáie k vlastď pňedstavě a soudu, ironicky
interpretuje protivníkovo tvtzeni. ff roce 1849 byl vfslovně obviněn
z ,,oušklebného vypisování.. obsahu vl{r|ní g16vy.) Názomost ieho novi-
náiskfch prací není ďktována ien ohledem k čtenáči, nfbrŽ i ie"ho vlast.tm
postupem a zpťrsobem myšlení. Počátek neiprogresívněiší etapy Havlíčkova
novináiswí se ohlásil r{rstem ďďogickÍch forem a satirichfch prvkÍr v Ná-
rodníďr novinách i tim, že Havlíček zaloŽil Šotka. v l. 1848-50 navazoval
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hvězdy atd. nic netěší' ienom člověk a jeho vnitŤnI svět,.. poznamenal siHavlíček v mládí. teho pťedstavu o podstatě tonoto rmiitn.ino svďnam
'l^ačoie podvoinjl motiv ,,v rozrrmu srdce, v srdci rozum.., kterj pro.
rťrstá celou Havlíčkovu tvorbu a ustavičrrě v ni ožívá v nejrerzneistcťobra.
zech' variantách i vj'slovn ch formulacích (,zdraqf Íozum -.nezkazene
srdce.., rÉové, krásné myšlénky - upiímné city.. apod.). S osvicenci sdilel
Havlíček kritičnost a driraz na rozumové pg66ní,s ro'qnntiky ideál hrdého,
svobodymilovného a citově opravdového člověka. osvÍcenskou o"oia
i romantickj' postoj (kterf byt jeho ptlvorlním vj'chodiskem) piijímal dogy{fo. í|í|a ve vlastní syntéze a svériízném pojetí. Jeho myšlení i ol,""oo..jsou bezprostiedně spojeny s reálo rn ávoteá i vnitÍním světem človět<a -
občana sve doby. Neihlubší zážitky z a|ádí - zttáta náboženské a všeslo-
yanské iluze - učily Havlíčka neien prověiovat emoce intelektem, n brž
i ustavičně konfrontovat lidské a národní ideáIy, obecně uzite ptáasiavy
i vlastní postoj k nim s praktickou, věcnou zkušeností. Pomohf mu brzypiekonat jinošskf romantickj'lyrismus a najít si reálnějšÍ forÁu vzaoruproti mocnostem, které spoutávaly život, rozum i srdce českého člověka
a nfuoda: názomé demaskovánl zpátečnick1ich institucí a fatešnfch_pied-
stav. HavlÍčkova tvurčí dtáha zaďtnala i končila satirickou poezil.

Už v Rusku podstatná část rukopisného sou]boru Epigramy
1845, jebož 5 oddílťr ie věnováno církvi, kráIi, vlasti, Mrizrírn á 

.svetu.

(Vznik dalších Havlíčkovfch epigramŮ spáda hbvne do tet 1845 až |846.)
Tyto '4alinké nádobkn do kter'.|'ch ,'xit. ',.t'1 nalívám..., 

"ty 
-i oa""nežta|,,, psď Havlíček,,pro.své v!tažen7,, a pro ,, směv.. někoíika pŤátel;

byly v1frazem jeho poďeby dát obiektivní tuui to*o, co ho rozrušuje a nadčT :':\a'a pŤevahu pomocí vtipu a humoru. Jeho satira neni teay,tyricru,
vyjadfuje ,,vztek.. už v piefiltrované podobě.-Zabrnuje '*"e oJ'táv i.o-
nického zpodobení a komického trakiování danfch námětťr, pohybuje sev rťtzn'ch polohách od intelektuálského vtipu aŽ po rozpustÍí .t"a"Áty'
či plebeiskf humor. Tyto epigramy jsou-mnohdy vi'stear<ám 'r.zitlr"n
myšlenkorn.i'ch pochodťr, 

lohadch pčedstavovj,ch ásociací a dtrmyslnfch
her se slovy, pčitom však jsou formulovány s aiioristickou paanosti, ;atáuysamozŤejmou lehkostí a pÍostotou. opíraíi se o autorovu znalost světové
'^d31d epigramatiky a satiry od starovÉku až po současnost (Martiatis,
G. E. Lessing, F. L. Čebkovskf, Lrikiános, Voltaire, N. v. Gogol) i o stu-ďum tradic lidové slovesnosti; nejbliŽší vztah mají k pťíslovím 

"*popeum^.-Nárorlní foma.., o kterou Havlíček cílevědomě usiloval, nespočiva jen
ve využití vnějších stránek osvědčen!'ch folklÓrních žanrtr a lidového hovo-
rového jazyka; už v tomto mném staďu začíná Havlíček odpozorovávat
ně|teré postupy tradičního lidového humoru a satiry i postoj zdánlivě
nďvního vykladače, kter všecbna abstrakta, uznávano,, o"liko,t 

".oudrostpŤenáší 
_!o 9féw pozemské piedstavivosti a praktické zkušenosti. Takto

dokáže Havlíček bez okázatého rouhačství oyozit p,o komickf efekt i takposvátného symbolu, jako je boží krev 
" 

těIo, ,,Oi, radui se, katolická

cbaso, / máme boží krev a boá maso; - / ieště boží stŤeva - potom na

lemice / bude dělat papež boží jitrnice." (Perfectibilius fidei catholicae).

Epigramy psal Havlíček ,,kvÍrli vojně s hloupostí a zlobou.., tedy s plotiv-

oíky'o*o a srdce. Vtipné slovo považuje za zbraĚ rovnocennou ,,šavlím..
a odhaluje iím i vzáiemnou spojitost blouposti se zlobou, omezenosti s bez-

cimostí, jako napč. v Bohem vyslyšené Modli.tbě byrokrat :,,V hlavě slámu,

v srdci kámen I dejž nám', Bože! ,StaĚ se! Amen!... V epigramech neposti-

huie Havlíček jen okrutr nepiátelskj,ch institucl, nfbrž i oblast, kterou chce

zevniď kÍiticky zdokonďovat, - soudobou českou kulturu.
Umělecká pravdivost a pťrvodnost, zanižHav|iček směčoval jako básník'

byla zároveĎ hlavním smyslem ieho liteláťněkritickfch vystoupení' pŤekla-

dátelské ěinnosti a prozaické tvorby. Havlíček mě1 wozenf sluch pro frázi'

vynikající posďeh pro jazyková, literární, ale i citová a myšlenková klišé

(kritika ,,kiiklavé.. vlastenecké poezie; satirická parodie na sentimentální

milosme novely Milenc hrob, č. 1845). osou jeho vztahu k soudobé české

literatuŤe byla otázka životni věrohodrrosti a aktivity jeiích hrdinti. Tyto

kvality našel piedevším v poMdkách B. Němcové a v Tylově Strakonickém

dudákovi - tedy v dílech s fantastick1i'mi náměty. ZákJadn1vfhradn které

měl k Tylovu Poslednimu Čechovi, vyplÝvaly ptávě z toho, že charaktery
hlavních hÍdin pokládal za netypické. UŽ v Rusku poznal Havlíček ďlo

N. V. Gogota, které mělo podstatnj' vlzaan pňi formováď ieho estetickfch
bledisek a požadavkťr. Kromě povídek (mj. Starosoětsh šlechta, L845;

Nos, 1845; Plášť' 1847) pčeložil Havlíček i Gogolovo největší prozaické

dílo, t. di| Mrtallch dreíí (Národní noviny 1849), v němž viděl ,,satiru, hu-

mor zcela nového zpŮsobu, pŤitom neiživěiší, nejpravdivějši vyobrazení
ruského ž\vota,,. Kritikou sentimentalistické poetiky, podporou umělecky
progresívních prvkťr v soudobé české literatuťe i šíiením znalosti a pocho-

pení Gogolova díla u nás Havlíček prosazoval tendence kritickébo reďismu'

limz odpovtdalo i zaměŤení jeho vlasmí umělecké tvorby. Na pomezí be-

ietrie a publicistiky stoií črry, v nichž Havlíček plasticky zachytil dojmy
z Ruska (vycházely časopisecky v |, |84346; vydávaií se pod souhrnnjm
titulem Obrazg z Rus).

Jako publicista uplamil Havlíček neobyčejnou vynalézavost ve vyuŽívání
rtrznfch drobnfch polobeletristickj'ch forem, většinou satirického rázu.

Nejcharakterističtějšim druhem |eho žurnalistického projevu jsou polemi-

ky, v nichž se také bezprostč"dně obráží jeho uměleck!' temperament.
Havlíček často argumentuje osobitjm konkrétnlm pozorováním, humjm
názornjm náznakem vede čtenáie k vlastď pčedstavě a soudu, ironicky
interpretuje protimíkovo twzení. (V roce 1849 byl vfslovně obviněn

" 
,,ooškl"b''éLo vypisováni.. obsahu vládní stavy.) Názornost ieho novi-

náťskfch prací není ďktoválra |en ohledem k čtenáňi, nfbrŽ i ieho vlastním
postupem a zptrsobem myšleď. Počrítek nejprogresívnější etapy Havlíčkova
novináŤství se ohlásil rťrstem dialogickÍch forem a satiric\f'ch prvkr1 v Ná-

rodníďr novinách i tím, že Havlíček založil Šotka. v l. 1848-50 navazoval
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pffmf kontakt s lidovfrni wstvami i prostie4nictvírn časovfch potitickfcb
písní, rozmarně, ritočně-i trpce posměšnfch, jež sHádal 

"'^amJ 
Jpe"y

|fusetka ndn píše...; Mni se... tlšecki ,ái...>. V ávěru puuiJsicke
činnosti intenzívně usiloval o očištěď vniďního světa českfch.tidi od olioo
církevď autority, aby se nemohl ,,čistolidskj' cit náboŽnosti aevživati za
nástroj k upoutání fozumu a skrze upoutan!'rozum k utiskování lidu...
Y Epištoldch kltnohorsbjch., kde zpodobil Krista jako zastánce lidu a bojov-
níka proti ritisku, usvědčoval cfukevní hierarchii ze ,*ady lďesťans\ ch
ideáťl. V téže době vydal vlbor z Voltďrovj,ch satirickfd p,u (Ňíntna
pooěsti' 1851).

HavÍčkovo umění ,,v smíchu ápasit.. se plně rozvinulo v brixenské
satirické poezii, mistrně vyrrŽívajícÍ folHÓrních písĎovfch forem i tradič-
ních epickfch postupťr a látek. Hrdina Tyrokbjci elegií(tssz; '. statečnfm
humorem i bystrou ironií v1práví měsíčku prlběn 'veno ooáueJ 

"Ja"-mova a cestování do Brixenu s policajty; v závěru pŤechází v komicky
nadsazenj'''heroickf tÓn.. a podává ,,epopej.. o tom, jak se splašili koně na
cestě' kterou rámují ''hoŤ skály ohromnějšÍ ještě, než jest.hloupost meá
národy.., ''pfopast bezedná iak drška armády.. a ,,temná noc iak naše
svatá cÍrkev... Podkladem ,,vesďé balady.. Kiat Laz,ta (1854) o .aou"e-k!áli.., iehož ,,dlouhé uši právě dobŤe ke koruně sluši.., ie ir*a ponea*a;
Havlíček ji poznď v německé prozaické vetzi, svjm porláním po.dnhl jeií
|omiku a jednotlivlmi obměnami ii sblížit s ee*ou atmosferou. Látka
komického qlosu l(íesr' szl. Vtadimha 6enž vznikď delšÍ dobu, dospěl
k l0. zpěvu a zústal nedokončen) se váže k historické legendě o nástupu
kčesťansM v Kyjevské Rusi. Vyprávění ie vloženo do tist fiktivnímu lidové-
mu vykladači; tomu nejde o pietoí podáď události, o ďž četl v Nestorově
''plátku.. (Letopise ruském), n'brž o jeií plastické a věrohodné vylíčení
spčÍzněnénu obecenstvu, které evidentně wočí prostí, ale politicky páučení
čeští lidé z poloviny 19. století. Děj této nejrozsáhtejší Havlíčkovy 'to"cun
líčÍcí konflikt pohanského boha Peruna s carem Madimírem, 

-P""o,,ouo

Ť'oy*i a popravu' bezbožnost v Rusích a boj církr'í o ,,pre6endu bož.
skou.., je hustě zďidaěn. Mezi jeho postavami, jež jsou zkatkovitě, ale
vlrazně a Živě charakterizovány svjrmipromtuvami, akcemi a vzajerrnjrmi
uT"hI' dominuje sympatickf komickf hrdina Perun, vÝčečnÝ.rebeíant
s9ia1i.s t9* G blízkj'autorovi); jeho postoj kontrastuje s poLytectvtm
''božlch služebníkťr.., ktečí pii audienci u Madimíra nazorne vyslovuií
podstatu dohody mezi světskou a duchovní despocií": ',Nám ie pánbťrh jako
ltbffi: / jenom když je ĚákÝ, i abysme s ním udrželi f v respektu seďáÍqy...
Brixensklni skladbami (iež sťeině iako většina Havlíčkovfch epigÍa;ť,
dlouho kolovaly ien v opisecb) se dowšuie jak Havlíčkťrv uisnict<í' irí'vo;,
tak ieho životní cesta za poznáním, vyiádrením a aktivním formovánÍm
svobodného, citově opravdového a zarave myslícího člověka.

Jan Herben
/  1867 -L936 /

NovináÍ a l|terárn| kritlk' betetrista se zalíbením v dokumentu
a publicistlckém podání, tvúrce obšírné románové kroniky
o ilvotnÍch proměnách slovácké vesnicc |8. až 19. století.

Narodil se 7. 5. 1857 v Brumovicích na iižní Moravě. Otec' pťrvodně

zemědětskf dělník' posléze hajnf, byl proslavenf ,,šumď..; v matčině

ioai"e '" p.""iaeni odettraty a četly české knížky. Studoval na Slovanském

gy''-a'i" u Brně a byl z prvních absolventťr ristavu, kteňí po maturitě od-

7nezetistudovat ne iiŽ do Vídně, ale do Prahy, a jako Moravané tak proie-

vovali svou souná|ežitost s českjnr národem. Nece[é desetiletí nato se

z mnoha z nich stávali pronikaví kritikové a reformátoii soudobj'ch poměrtL

pri'piuav k tomu iak leiich znalosti ,,zachovďejši.. Moravy, méně pozna-

*.o*e tapitatistict<Írni vztahy, tak i jejich poznání,Prďry. J{erbaa 1eivíc
vábilyaformovalynoviny.Protivťrlirodiny,kteráhochtělamítknězern,
studoval od r. 1878 na filozofické fakultě historii a češtinu; z univerzitních

učitelťr si vážil blavně Jana Gebauera a Jaroslava Golla. V Knize ozponíneh

(1936,)vydalsvědectvíosvémduchovnímztállaživomímďle,lr*erésmír-
nou sebeironií charakterizovď iako ,,trochu žurnďismu, trochu beletrie

a trochu historie..; na závěr pŤipoiil svirj válečnÝ deník. ZemÍel v Praze

24,12. L936.
Součástí jeho velmi rozsáhlé publicistiky byly kďžky o Janu Nepomuc-

kém (s kritikou ieho kultu), o Havlíčkovi, Palackém a T. G. Masarykovi.

NovináŤskou dtáhu nastupoval r. 1885 v Národních listech a uzavfuď v Li-

a;"j';h novináěh (Lg25-i7). vtcholná doba jeho čionosti novináÍské i lite-

.a.ot 1" spjata s jeho listem Čas (1886-1915). V programovém článku Nool

pokoíeni le Herben dovo1ávď pocittl mládeŽe, která si uvědomuje stagD'aci

u r.'i"i celého českého politického i kulturního života, soudobj'nfuod se jí

ieví iako horníci otrávení v dolech jedovatjm plynem; odnítá lhostejnost'

l.ej ." kryie sebeuspokojivou frází. Domáhá se práva i povinnosti.ne-

zastírat dál- všesuannf rlpadek, ale poimenovat ho a otevčenou kritikou

hled,at cesty k nápravě. Čás se odiíká planého vlastenčení, chce bjt ,,orgá-

nem lidí bledajících pravdu... Herben dď svÍrj list plně k dispozici realistické

straně a T. G. Masarykovi a jim také podŤizoval svou vlastní, často anonymní

publicistiku. VeškerÝ kriticismus v Čase nesla vťrle reformovat soudobou

společnost hospodáŤskn sociálrně i mravně, aby se pňedďlo revolučnímu

ňišeni natupenj,ch rozportr. Na stránkách fstu se promj'šlel progtam

národního hnutí a uvažovďo se o poslání malého českého národa, o smyslu

ěešswí. Zásluhu o pokrok českého písernnicwí si získďy prvni ročníky

Času tím, Že proti starÍm šablonám povzbuzovďy literaturu ke stťízlivému

po"o,ouÁí a věrohodnému zpodobování soudobého města i venkova.'




