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Šebestián Hněvkovskf
/1770-18er/

Klaslcistickf básník z pňe|omu t8. a |9. století, člen Puchmaierovy
družiny. Svfmi moralizujícími i dojemnfmi baladami
a humoristickou epikou navazova| kontakt české umělé poez|e
s městskou pozdně barokní Iidovou kulturou.

Naroďl se 19. 3. L77o v Žebráce jako syn chalupníka a havíie. Gyrrná-
zium studoval v Berouně a v Praze. Po skončení pražsk1!'ch právnick$ch
stuďí se stď radním v Plánici u Klatov' od r. 1805 zastáva| q|'Ž riiad v ro-
ďšti a r. 1826 se stal purkmistrem v Poličce. Od r. L836 žil- ve vj'službě
v Ptaze, zemŤel 7 . 6. |847.

Hněvkovsky byl veďe Puchmajera druhou v1iraznou osobností tzv.
první novočeské školy básnické, stejně jako on pňicházel k české tvorbě
s piedstavami o poezii vypěstovanjmi na klasicistické poetice, steině iako
puch.ajerovcí psal anakreontskou lylriku, epigramy, milostné a laškovné
písně. Na rozďl od Puchmajera, kter chtěl česklmi adaptacemi iinoiazyč-
nfch pčeďoh vyhovět vkusu kulturně náročnějších čtenáŤťr, Hněvkovskj'
programově usiloval o ,,pťrvodnost.. své poezie a o to, aby našla publikum
v lidovfch vrstvách. Požadovanou ,,pťrvodnost.. však nehleda! iako pozdějšÍ
autoii na venkově, nfbrŽ v lidové městské kultďe pozdníbo baroka, a to
v jeji světské větvi. Byla to i v slovesnfch projevech kultura značně rťrz-
norodá a v chatakteru Hněvkovského poezie se odráží iak tato jeií rťrznoro-
dost, tak i její sentimentálnost, drastičnost, humor, vulgámost, kontrastní
stylizace. Z látkového fondu této slovesnosti těží Hněvkovskf v epice, podle
kramáiské písně piše dojímavou baladu o milostné zradě, která se smíčí až
násilnou smÍtí obou milencťr (Vnislav a Běla)' v jinfch bďadách zpracovává
fantastickou pohádkovou |átku (Dudtik) nebo místní pověst (Vyšehradsk!
sloup aneb Pťediond histoie o jednom sedl ku' kterak od ěerta omámen byl).
Lidovému publiku vyc|tázi Hněvkovskj' vstťíc i zpirsobem podání (napť.
využitím zobrazovacích a kompozičních postupri kramáŤské písně). Piitom
zirstává klasicistickfm básníkem a osvícensk m rozumáčem :,,hÍťrzostrašné
historie.. prokládá ironickj'mi komentáči, jiné balady zaměŤuje k moralizu-
jícímu poučení a jinde pťevrací lidovou látku v parodii a posměch. Toto
míšení stylťr a poloh má záměrnou (i kdvŽ umělecky nedotvočenou) podobu
v l{něvkovsk,ého rozsáhlé ,,směšnohrdinské.. básni Děoín (|8O5). Mytickf
pŤíběh o dívčí válce je ve své ,,hrdinské.. poloze spíše jen pozadím, z něhož
vycházejí parodické ,,fomantické.. scény, zpodobující boj žen s muži
ve stylu novodobé galantní milostné poezie; iiné partie pňevádě|í pťíběh
z dávnlch pověstí do současn ch poměrtr humoristicky, vysmívají se po.d-
váděnjm manželťrm' hádavjm babám, paráďvfm slečinkám, ozve se i satira
na pojosefínskou politickou reakci, na honbu za kariérou atd.

Když PalackÝ se Šďďíkem vystoupili svlmi Počátky českého básnictví
proti poetice i poezii puchmajerovcir, polemizoval s nimi Hněvkovskj'
dílem Zlomky o českém bdsnictai, zoltÍště pak o 1tozÓdii (1820). Mimo jiné
zde dodatečně formulovai některé principy pucbmajerovcťr a zobecnil
jejich básnickou praxi, a to ve chvíi, kdy se toto básnictví již plně vydďo ze
svj,ch historickj'ch možností. Hněvkovskf sice chtěl i později držet krok
s nov1imi tendencemi v literatuie - piepracoval napŤ. sv j Děoín na báseš'
''romanticko-hrdinskou.. (L829)' vydal dvě ďvadeloí hry a bumoristickou

,,starožitnou pověst.. Doktor Faust (L844) -, ďe tato tvorba iiŽ neměla
odezvu.

Josef Holeček
/1853-192s/

Tv rce Našich, proza|cké epopeje o ilhoěeském venkově. Zna|ec
a pŤek|adatet stovanského a Íinského fo|k|Óru, publicista soustŤeděnf
k probtematice slovanskfch národú. Autor satiricky zabarvenfch
obrázkŮ o rakousko.uherské armádě.

PocMzel ze selské rodiny, naroďl se 27.2. 1853 ve Stožicích u Vo.|'\an'
Za studií v Písku ho okouzlil mladf básník Adolf Heyduk; jemu se později
rád svěčoval se sv mi literámími osudy. Ve vzpomínce na své literární
prvotiny a na sťudentské debaty u Heritesťr ve Vod anech také humorně
vykreslil, íak bvl tehdy ,,počádkem světskjm nespokojen a chtěl to najevo
dávati zevnějškem, kterj' pokládal za ,povstaleckj'. ... Na vyšším hospo.
dáiském ristavu v Táboie se sblížil s iihoslovansk:i'mi a bulharskjmi spolu-
žáky, usilovně se učil slovansklm jazykťrm a z.ačal pÍekládat lidovou poezíi.
Pčeklad bulharskébo folklÓru mu oteviel vstup do Umělecké besedy a do
literatury (Juruické písně ndroda bulharshého, |874-:75). Po desetiletí pra.
covď na pňekladu karelofinského lidového eposu (Koleoala, 1894_96)'
finské tyriky (Kanteletar, 1904-05) a iihoslovanskÝch junáckÝch zpěvťt
(Srbskd ntirodní epika, t90916). Na lidové slovesnosti obďvoval priÍoze-
nou a pirvodní krásu, pokládal ji za osvěžující protiváhu moderď literatury.

Po cďf život pťrsobil Holeček jako novináí, sám vydával od roku 1879
Slovanské listy, nejdé|e pracovď v redakci Nfuodních listÍt (1884-1918)
a veď jeiich slovanskou rubriku. Také jeho publicistiku charakterizuje to'
co prostupuie veškerou jeho literární činností: hledání samorost$ch svět{r
nezachvácen:í/ch inďvidualismem' piíror{n{gh lidí, lteré vyznačuje jednota

myšlenky, citu a čirru' ryzost povah a poetické lazitánl. Takovfto svět
nacházel Holeček u jižďch Slovarr{r. Z vlasai zkušenosti je poznď mj.

iako zpravodaj za osvobozeneckfch válek proti Turkťrm. Jeho záiem pou-
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K|as|c|stickf básník z pielomu |8. a |9. století, člen Puchmajerovy
družiny. Svfmi moralIzujícími i dojemnfmi baladam|
a humoristickou epikou navazova| kontakt české umělé poezle
s městskou pozdně barokní lidovou kulturou.

Narodil se 19. 3. t77O v Žebtáce jako syn chďupníka a havíie. G}'nná-
ziurn studoval v Berouně a v Praze. Po skončeď praŽskfch právnickfch
studií se g1al radní'n v P1ánici u Klatov, od r. 1805 zastával tfž riÍad v ro-
dišti a r. 1826 se stal purkmistrem v Poličce. od r. 1836 žil. ve vfslužbě
v Praze, zemčel 7. 6. L847,

Hoěvkovskf byl vedle Puchmajera drulrou vjtaznou osobností tzv.
prvď novočeské školy básnické, stejně jako on pňicMzel k české tvorbě
s pčedstavami o poezii vypěstovanfmi na klasicistické poetice, steině jako
puchmajerovci psal anakreontskou lyriku, epigramy' milostné a laš*ovné
písně. Na rozďl od Puchmajera, kterf chtěl českjmi adaptacemi jinojazyě-
nfch pieďoh vyhovět vkusu kulturně náročnějšÍch čtenáŤ(r, Flněvkovskj'
programově'usiloval o ,,pťrvodnost.. své poezie a o to, aby našla publikum
v lidovfch vrstvách. Požadovanou,,pirvodnost.. však netrledď jako pozděiší
autoÍi na venkově, nj'brž v lidové městské kultuŤe pozdn|ho baroka, a to
v její světské větvi. Byla to i v slovesnfch projevech kultura značně ruz-
norodá a v charakteru Hněvkovského poezie se odráŽí jak tato její rirznoro-
dost' tak i její sentimentálnost' drastičrrost, hrrmor, vulgárnost, kontrastní
stylizace. Z látkového fondu této slovesnosti těŽí Hněvkovskj' v epice, poďe
kramáiské písně píše dojírnavou baladu o milostné zradě, která se smíÍÍ až
násilnou smrtí obou milencťr (Vnislao a Běla), v iinÝch bďadách zpracovává
fantastickou pohádkovou |átku (Duddk) nebo místní pověst (Vyšehradsk!
sloup aneb Pňediond bistor,ie o jednom sedldku, kterak oil ěerta otndmen byl).
Lidovému publiku vycház| Hněvkovskf vstiíc i zp{rsobem podání (napi.
využitím zobrazovacích a kompozičních postupťr kramáfské písně). Piitom
zÍrstává klasicistick m básníkem a osvícensk m rozumáiem :,,Mrzostrašné
historie.. prokládá ironickfmi komentáii, jiné balady zaměfuje k morďizu-
jícímu poučení a iinde pievrací lidovou látku v parodii a posměch. Toto
míšeď stylťt a poloh má záměrnou (i kdvž r'.ělecky nedotvoÍenou) podobu
v Hněvkovsk'ého rozsáhlé ,,směšnohrdinské.. básď Děvín (L805). Mytickf
piíběh o dívčí válce ie ve své ,,hrdinské.. poloze spÍše jen pozadím, z něhož
vycházejí parodické ',romantické(. scény, zpodobující boj žen s muŽi
ve sťylu novodobé galantní milggfir{ poezie; jiné panie pňevádějí pÍíběh
z dávnlch pověstí do současnj'ch poměrťr humoristickn vysmÍvaií se po!.
váděnfm manžel{rm, hádavjm babám, paráďvlm slečinkám, ozve se i satíra
na pojosefínskou politickou reakci, na honbu za kariérou atd.

Když PalackÍ se Šďďíkem vystoupili svfmi Počátky českého básnicM
proti poetice i poezii puchmajerovď, polemizoyd g nimi Hněvkovskf
dIJ;w Zlottlhy o českém bdsnictoi' zoltÍště pak o prozÓdii (1820). Mimo iiné
zde dodatečně formuloval nělteré principy puchmajerovc& a zpbemil
jeiich básnickou praxi, a to ve chvÍli' kdy se toto básnicM již plně vydalo ze
sdch historickfch možností. Hněvkovskj' sice chtěl i později držet krok
s novfmi tendencemi v literatuíe _ pŤepracoval naFŤ. svťri Dět:ín nrabásel
',romanticko-hrdi.skou.. (L829)' vydal dvě ďvadďní hry a humoristickou
,,starožitnou pověst.. Doktor Faust (L844) ., ale tato tvorba iiž neměla
odezvu.

Josef Holeček
/7853-1I2s/

Tvrlrce Nďlch' prozalcké epopeje o ||hočeském venkově. Zna|x,
a pÍekladatel slovanského a finského folklÓru' public|sta soustŤeděnf
k problematlce stovanskfch národů. Autor satlrlcky zabarvenfch
obrázkú o rakousko.uherské armádě.

PocMzel ze selské rodiny, naroďl se27.2,1853 ve $1g|igtch u vg.lftnn.
Za stuďí v Písku ho okouzlil mladÍ básník Adolf Heyduk; jenu se později
rád svěňovď se svjmi literárními osudy. Ve vzpom|nce na své literární
prvotiny a na studentské debaty u Heritesťr ve Vodrlanecb také humomě
vykreslil, iak byl tehdy,,počádkem.světskjm nespokojen a chtěl to najevo
dávati zermějškenr' kterf pokládal za ,povstaleckf.... Na vyššírn hospo-
dáiském ristavu v Táboie se sblížil s jihoslovanskjmi a br'|harskÍmi spolu-
žáky' usilovně se učil slovanskjm iazykÍrm azačal pÍekládat lidovou poezii.
Pieklad bulharskéfio folklÓru mu otevčel vstup do Umělecké besedy a do
literatury (JurulcW ptně ruitoda bulharchého' L874-75). Po desetiletí pra.
coval na piekladu karelofinského lidového eposu (Kaletlala, t89446),
finské lyriky (Kanteletar, 190445) a jihoslovanskfch iunáckfch zpěvÍr
(Srbshá n roilnl epiha' |909-26). Na lidové slovesnosti obdivoval pŤiroze-
nou a pťrvorlní krásu' pokládal ji za osvěžující protiváhu moderď literatury.

Po celf život púsobil Holeček jako novináŤ' sám vydával od roku 1879
Slooanshé listy, nejdé|e pracoval v redakci Národních tistú (1884-1918)
a veď jejich slovanskou rubriku. Také jeho publicistiku charakterizuie to'
co prostupuie vďkerou ieho literární činností: hledání samorost ch světír
nezachvácenfch inďvidualismem, pÍíror|n{ch liď' které vyznačuje jednota
myšlenky, citu a činu, ryzost povah a poetické nazltágl. Takovjto svět
nacMzel Holeček u jihích Slovanťr. Z vlastnÍ zkušenosti ie poznal mi.
iako zpravodai za osvobozeneclrÍch válek ptoti TuÍkťrm. Jeho áien pou-




