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seďákovi. Někteči badatelé se pŤiklánějí k názoru, že autorem obou těchto
tradičních textťr obrozenskfch loutkáitr nebyl Matěj Kopeckf, nfbrŽ jeho
současník Prokop Konopásek, kantor z otešné u Rakovníka.

Matěi Václav Kramerius
/1753-1808/

osvícenskf novináÍ, pŤek|adate| a vydavatel knih pro |id,
zak|adate| proslu|é Ceské expedice.

Narodil se 12,2. 1753 v Klatovech jako neistarší syn krejčího a kostel-
níka. Studoval na klatovském jezuitském gymnáziu, od roku 1773 v Praze
na filozofii; studia na právnické fakultě nedokončil. osobním stykem s praŽ-
skfmi vlastenci byl získán pro'osvícenské mvšlenky, národně obrozenské
snahy a lidově osvětovou činnost. Na pňímluvu J. Dobrovského se stal
knihovníkem u rpÍie J. Neuberka, sběratele a vydavatele star:fch česk!'ch
knih. V Neuberkově domě se scházeli pražšrí vzdělanci, naklonění jose-
fínskjm reformám, zejména náboženské snášenlivosti, rozumovému uvě-
domování a povznášení prostého lidu. Kramerius se pokusil poďe německé
piedlohy v Knize Josefot'lě (1784) vyložit a mezi lidem zpopularizovat
dějinnf vlznarn těchto reforem, iež odstra ujíce feudáIní pťežitkn neopráv-
něné církevní v:fsady a ponižující nevolnictví, slibovaly snesitelnější život.
Kniha Josefova nalezla ved\e Notlllch kalenddŤ tolerancí (1787-98) ,,v lidu
takovou milost, že v krátkém času po čtyňikrát k vytištění piišla a vždy
v drahném počtu exempláŤir.., jak twdí dobovf posudek v novinách.

Po smrti J. Neuberka piijď Kramerius místo v SghÓnfeldově tiskárně,
později se stal redaktotem Schiinfeldskllch cis. krtil, pražskllch notlin. Záby
se osamostatnil a od r. 1789 vydával v tydenních intervalech vlastní novi-
ny, jejichž názvy se měnily, nejdéle se udržoval tiÍI| Krameriusoz;9 c. k.
tslastenské noainy. Zásady osvícenského josefinismu uplatIloval jak v ko-
mentáčích k domácím a zahraničrrím událostem, tak i v zábavn ch a pouč-
nfch pčilohách k novinám (Veěerni shromrižd(ni dobrooické obce, I8O!;
Pražskll posel' |80244; Pžitel lidu, L8o647). Je považován za zak|adatele
českého novináiství.

Na sklonku 18. století si Kramerius zťíďl vlastní tiskárnu, nakladatelství
a knihkupectvi,Ízv. Českou expeďci, s promyšleně organizovanj'm silím
o šíňenÍ dobrfch knih mezi českjn i slovenskjm čtenáŤswem' V České
expedici na Starém Městě, vfznamném stŤedisku buditelské a vzdělavatel-
ské práce, se scházela vlastenecká literární a vědecká společnost (mj.
J. Dobrovsky, B. J. Dlabač, J. NeiedlÝ). tejí Život beletristicky zpodobil
A. Jirásek v románu F. L. věk.
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Širsitro zájml než noviny a kalendáňe dosáhly v lidovfch vrstvách Kle-

meriem vydávané, dobtou mateňštinou psané poučné, zábavlé, dobrodruž-

oe 
" "..iopisné 

knížky (Cesta ilo Artibe; ZazděruÍ slečna; Čarodějnice

M,g,,o ; Jána Smita. . . pži'hody po cestdch ; celkem asi 84 svazktr); byly to

ut.íi"." 
-upravené 

pŤeklady z cizích literatur' Neivětší obliby dosáhly -

veďe pietiskÍr staršich českj'ch knih - knižky pro mládež, zejména Mlndšr

Robinion(18o8), kter1i založil tradici novočeskj'cb robinzonád. - Smysl a cíl

nuilaaat.isteho podniklání a jeho čtenáŤskou a jazykově vÍ'chovnou stÍánku

,.vtozir Kramerius ve vlastní piedmluvě k povídce P. Šeďvého ČesW ona-

,L"pi <tlgz>. Vyslovil se tam proti ,'hloupÍŤn povídačkrím, ieŽto zhola ani

k nairčení.ani k nejmenšímu mysli vyraženl nes1ouŽejí.., a místo nich slíbil

čtenáŤťrm, že ,,čas od času vždy pěknějších a utěšeněišIch historií do rukou

dostávati budou...
Kramerius zemŤel 22.3' 1808 v Praze. Českou expeďci pÍevzal jeho syn

Václav Rodomil, také spisovatel a vydavatel knih pro lid.

Eliška Krásnohorská
/  1847 -7926 /

Smetanova Iibretistka, pÍekladate|ka světové poez|e, pracovnlcc

ženského hnutí. Svou bLnickou tvorbou i literární kritikou se stala

pŤedstavite!kou tzv. národní školy, jež požadova|a na literatuÍe

lyctrovne spoleěenské poslání v duchu ideá|ního vlastenectví.

Vlastním jménem Alžběta Pechová. Naroďla se 18. 1l. 1847 v rodině

praŽsÉého ťemeslníka' otec však záby zernÍe| 3 16r|inl se oc'tla ve svfuelné

si toa" i .PčestoseuPechirži loboharjmkulturnímŽivotem,jebožtáz
určovali dva nejstarší bratňi, malíÍ a hudebník. Také Ktásnohorská uŽ

v mládt projevovala všestranné umělecké nadání, ďe nevyléčitelná nemoc

klcubťr, t.".a ii postihla v šestnácti letech, jI zabtánilá věnovat se hudbě.

!ej] zájemo literaturu, projevující se rozsállou četbou česk.Ích i světovfcb

""to.t', 
tím ještě zesílil a promlnil se v aktivď tvurčí ričast na českém lite-

rárním děni. Krásnoho,.tá ,. nerinavně věnovala i ženskému bnutí' pro

něž ji získala Karolína Světlá, pracovďa zqrréla v redakci ŽnsWch listít

a v Ženstem vltobním 'pot". r jejím ásluhám patÍí, že v r. !8{ bvto

v Praze za|oženo prvnt české dtvčí gymnázium Minerva a že bylo ženám

povoleno studovat na vysoké škole. ZemŤela v Praze 26. L|. 1926.
. 

Jaxo tritieu pťrsobila Krásnohorská zejména v ox:ětě. Tyto 'listy pro

.o"H.dy v umďní, vědě a politice.. byly hlavním orgánem tzv. aárodnÍ

školy; redigovď ie Václav Mček (spisovatil romantickych historichfch prÓz

a románťr ze soudobého st""Ň*eno i měštanského prostiedí, plnfch
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milostnfch ápletek a násilně konstruovanfch děitr). Krásnohorská spolu
s F. Schilzcm a F. Zálrejsem patčila k piedním kritikťrm této revue, která
Mjilra principy tzv. ideálního realismu. S tímto termínem se pojí piedstava
literatury' kteÉ vy*resluie ,,realistickjn.., věcně odpovídajícím zprisoben
vněiší podobu prostŤedí, liď a vztahir" a pŤitom má neustále na mysli
morá|ně a národně vfchovné poslání umění, vytváŤí z tohoto hlediska
vzorové postavy a situace a vyhfbá se všemu takzvaně ďzkému, ohyzdné-
mu, nenorálnímu; proto také pieblíží nebo alespoĎ uhlazuje dobové so.
ciální protiHad! a ideové kc'nflikty. od kÍitiky raného díla Vrchlického,
iemuž osvěta vytfkala' že opomtjí národní témata' dospěla tato revue až
k obhaiobě pravosti Rukopisú' k boii proti Zo|ovu' ďlu, proti uměleckému
realismu a zrrláště proti tvorbě mladé básnické generace 90. let. I když
KrásnohorsM ve všen nesďlďa konzervativní postoj srrj'ch druhrl z Osvěty,
i když v kritikách' vyznačuiících se polemickou bŤitkostí, a v literárnícb
studiícb dovedlra ocenit nárorln{ rysy autor{r r"uzného uměleckého zaměčenl
(Tyl' Němcová, Hálek' Neruda, Heyduk, Čech, Sládek, Vrchlickj'), pŤece
se ani ona oedokázala vJEovrurt s noqfmi projevy literatury 90. let a ocitla
se v opozici vťrči této worbě.

Jeií vlastní básnické dílo ie rťrznorodé a má také nestejnou hodnotu.
PŤedevším z ieiích prvnícb ffifu z^m{vá svěžest zážirkÍl a bezprostčednost
uměleckého \n razu. První sbírka Z mdje žití (L87|) obsahuje neproblema-
tickou popěvkovou lyriku ávotního optimismu, která se nese ve mamen|
Hálkovy písĎové tvorby. optimismem se vyznačuje i následujÍcí sbírka
Ze Šwwvy (1873). Autorčin pobyt na Chodsku (zÍskala k němu stipendium
podpŮmého spolku spisovatelri Svatobor) našel svťrj vyaz v obrazech
ávota chodskéio lidu a šumavské pčlrody i ve vlastenecky rázné, patetické
(báseů ChoilskÓ i písůové (báseĎ Teky chodskQ lyrice o odhoďání Chodťr
cnránit na pomezí Čech rodnou zemi. K lyrice se ve sbirce K slotsanskému
jihu (l88o) pčipoiila i epika, podnícená osvobozenec[fm boiem bďkán-
skÝch náfodťr proti Turkfirn. Kniha navazuje na lidové jihoslovanské iu.
nácké písně' a dm se štastně vybnula nadnesenému čečnickému tÓnu, kterf
potom silně poznamenď básníičinu vlasteneckou lyriku. Z pozdější poezie
Krásnohorské poměmě neivětší Životnost satiricky zaměiené,

propracované Bajky oelfujtch (1889)' které s mím!'m, risměv.
njm hunorem sleduií vady soudobého českeho politického a společenského
života.

S Msnickou worbou Elišky Krásnohorské i s iejím hudebním talentem
souviseií ieií operní [breta pro K. Bendla - a Z. Fibicha (Blaníh, l88l)
a zvláště ieií spolupráce s Bedšichen Smetanou. Pro něho napsala čtJňi
libreta, Hubičhu(r876)' Tajanství (pnem. 1878), Čertoou stěnu (prem, |882)
a Violu' kterou už skladatel nedokončil. Ve statích o spolupráci básnlka
a skladatele obhaiovala Krásnohorská nevděčnou a nedoceřovauou práci
libretisty a zdrlrazĎovala zejména poďebu pňirozené deklamace u op"rot.b
ďlech; .- se sqÍkďa s teoÍetickÍmi lázory O. Hostinského.

Jako pňekladatelka se Krásnohorská soustŤedila na klasická r|íla evropské-
ho romantismu. Nejvíce pňekládala z Puškina (mi. ieho veršované drama
Boris Goilunov)' z polštiny k nám uvedla klasické ďlo A. Mickiewicze
Pan Tadedš a z angličtiny Byronovu Childe Haroldovu po,.t. Těmito prace-
mi se Íaď mezi pčední piekladatele své dobn po bok Vrcblického a Sládka.

Autorčjna tvorba pro mládeŽ' na počet knih velmi bohatá' odpovídá
dobovjtn pŤedstavám o této literatďe; jeií umr.avnělé pčiběhy jsou sesta-
vovány tak, aby ilustrovaly v chovné ásady. Několik kďh E. Krásnohor-
ské o Svéhlavičce a Celínce nahradilo dospívajícím ďvMm tehdy pčwlá-
dající německou četbu.

Četné prozaické a dramatické pokusy E. Krásnohorské zristďy od počátku
ve stínu její básnické, libretistické a pŤekladatelské worby. V ieiich vykon-
struovan''ch dějích a mlhav.fch, nepčirozenj'ch postavách a situacích se mJ.
odrážel nedostatek zážit|ďa a životnÍch podnětít' zprisobenf autorčinou
nemocí a uzaviením do pražského kulturního světa. Z celého jejího pro-
zaického díla si uchovalo dodnes největší hodiotu několik svazkťr vzpomí-
nek a pamětí (Z mého mlddí' |92L; Co pŤinesla léta, t92l). V nicb Krásno-
horská čerpďa z dtrvěrně známého prosďeď, psala tu o sobě i o svfch piá-
telích a známÝch z r.rrrěleckého světa a spolkového života a uchovďa
tu cerrné svědecwÍ o kulturních poměrech své doby.

František Václav Kreičí
/ ' r867 - t9 4t  /

PÍední kritickf pÍedstavitet gonerace 90. tet a čeké moderny;
jlž tehdy posuzoval literaturu a umění pžedevšírn z hlediska
spoleěenské funkce iako jev sociální a ctick'' promfšle| vztah
litelatury k lidu. Jeho pozděišÍ kritická činnost nese ysy
eklekticismu. Snaha o objektivní, historickf pohIed uplatněnf
v krltlce ho pňlvedla i k |iterárněhistorické esejistite' v nÍž se
orlentoval h|avně na soudobé autory.

František Václav.Krejčí se naroďl 4. 10. 1867 v České Tňebové.
R. 1886 absolvoval učitelskf ristav v Hradci Králové a vrátil se iako učitel
do svého rodiště. V r. 1895 pÍesír{|il do Prahn kde se stď spoluredaktorem
kulturně politické revle Rozhled,, časopisu, ienž volně souvisel s pokroko-
vjn hnutím politicklm i literárním ajejžv l. 1892-1908 vydával }. Pelcl.
V pruběhu 90. let, zeiména ásluhou F. x. Šaldy a Krejčího, kteií zde pťr.
sobili iako kritici, staly se Rozhledy jedním z neivÍaamnějších orgán
mladé generace. V nich byl r. 1895 otištěn nanifest České moderny, iejž
Krejčí také podepsal. od Ťíina L897 zača| Kreičí pracovat v sociálně de-
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milostnfch ápletek a násiloě konstruovanfch dějr:r). K snohorská spolu
s F. Schulzem a F. Zákreisen patŤila k pčedním kritikťrm této revue' která
Mjira principy tzv. ideálního realismu. S tímto termínem se pojí piedstava
literatury, která vykresluie ,,realistick!m.., věcně odpovídajícím zpirsobem
vněiší podobu prostŤeď, lidí a vaabťr, a pŤitom má neustále na mysli
morálně a národně v!'chovné posláni uměni, vytváŤí z tohoto hleďska
vzorové postavy a situace a vyhfbá se všemu takzvaně nízkému, obyzdné-
mu, nenorálnímu; proto také pieblíŽÍ nebo ďespoĎ rhtazuje dobové so-
ciální protiklady a ideové konflikty. od kritiky raného díla Vrchlického,
jemuž osvěta vyr!.kala' že opomíjí nfuodní témata' dospěla tato revue až
k obbajobě pravosti Rukopisťr, k boii proti Zo|ovu ďlu, proti uměleckému
realismu a zvláště proti worbě mladé básnické generace 90. let. I když
Krásnohorská ve všen nesďlela konzervativní postoj sr{ch druhťr z Osvěty,
i když v kritikách' vyznačujících se polemickou bŤitkosti, a v literárďch
sťudiích doveďa ocerrit náÍoí|ní rysy autor{r rirzného uměleckého zaměčeď
(Tyl' Němcová, Hálek, Neruda, Heyduk, Čech, Sládek, Vrchlickj'), pÍece
gg ani 6a6 nedokázpla v5rrovnat s novjmi projevy literatury 90. let a ocitla
se v opozici vŮd této worbě.

Jeji vlastní básnické ďlo ie rťrznorodé a má také nestejnou hodnotu.
Piedevším z jejích prvnich knih zaznÍvá svěŽest zážitki a bezprostŤednost
'měleckého \r'Ťazu. Prvď sbírka Z mdje žití (L87l) obsahuje neproblema-
tickou popěvkovou lyriku ávotnÍho optimismu, která se nese ve 2namq1t
Hálkovy pisĎové worby. Optimismem se vyznačuje i následující sbÍrka
Ze Štmuz:3t (1873). Autorčin pobyt na Chodsku (získďa k němu stipenďum
podp rného spolku spisovatelir Svatobor) našel svťri vyaz v obrazech
života chodského lidu a šumavské pčírody i ve vlastenecky rázné, patetické
(báseĎ ChoilÍká) i písůové (báseĎ Teáy chodskd) lyrice o odhoďánt Chodťr
chránit na pomezí Čech rodnou zerni. K lyrice se ve sbírce K stooanshénu
jihu (L88o) pŤipojila i epika, podnícená osvobozeneckj'm bojem balkán-
skfch národťr proti Turkťrm. Kniha navazuje na lidové iihoslovanské ju.
nácké písně' a dm se šťastně vyhnula narlnesenému Ťečnickému tÓnu, kterf
potoE silně poznamenal básníŤčinu vlasteneckou lyriku. Z pozdější poezie
Krásnohorské ptokázaly poměmě největší životnost satiricky zaměÍené,
kompozičně propracované Bajfot uetkllc} (1889), které s mírnj'm, risměv-
n1irm hrrmorem sledují vady soudobého českeho politického a společenského
života.

S básnickou tvorbou Elišky Krásnohorské i s jejím hudebním talentem
souviseji ieií operni libreta pro K. Benďa a Z. Fibicha (Blaník, |88|)
a zvláště iejí spolupráce s Beďichem Smetanou. Pro něho napsala čtyŤi
libreta, Hubičhu (1876)' Tajenstoí (prem. 1878), Čertoau stěnu (prem. 1882)
a Violu, kterou už skladatel nedokončil. Ve statích o spolupráci básníka
a skladatele obhaiovďa Krásnohorská nevděčnou a nedoceĎovanou práci
libretisty a zdťrrazĎovala zejména poďebu pčirozené deklamace v opernícb
ďlech; {m se sÚkďa s teoretickrmi názory O. Hostinského.

Jako piekladatelka se Krásnohorská soustčeďla na klasická díla evropské-
bo romantismu. Nejvíce piekládďa z Puškina (mj. ieho veršované drama
Boris Godunoa), z polštiny k nám uveďa klasické ďlo A. Mickiewiczc
Pan Tadeáš a z angličtiny Byronovu Childe Haroldoau pout. Těmito prace-
mi se iaď mezi pňední pňekladatele své doby, po bok Vrchlického a Sládka.

Autorčina tvorba pro mládež, na počet knih velmi bohatá, odpovídá
dobov m pŤedstavám o této literatuťe; jeií umravnělé pŤiběhy jsou sesta-
vovány tak, aby ilustrovaly vfchovné zásady. Několik knih E. Krásnohor-
ské o Svéhlavičce a Celínce nahradilo dospívaiícím dívkám tehdy pievlá-
daiící německou četbu.

Četné prozaické a dramatické pokusy E. Krásnohorské zirstaly od počátku
ve stínu její básnické, libretistické a pŤekladatelské tvorby. V jeiicb vykon-
struovaa1fch dějích a mlhavj'cb, nepŤirozenych postavách a situacích se mj.
odráŽe| nedostatek zážikÍl a životních podněttr, zptrsobenj' autorčinou
nemocí a uzavÍenim do pražského kulturního světa. Z celého iejího pro-
zaického díla si uchovalo dodnes největší hodnotu několik svazkťr vzpomí-
nek a pamětí (Z mého mlddí, L92L; Co pŤinesla léta, |921). V nich Krásno-
horsM čerpala z d{rvěrně známého prostíeď, psala tu o sobě i o svfch pňá-
telích a známfch z uměleckého světa a spolkového života a ucbovďa
tu cenné svědectví o kultumích poměrecb své doby'

František Václav Kreičí
/1867-194t/

PĚední kritickÝ pÍedstavite| generace 90. tet a české moderny;
již tehdy posuzoval !iteraturu a umění pÍedevšírn z hlediska
spo|ečenské funkce iako jev sociální a etickf, promfš|el vztah
|iteratury k lidu. |eho pozdější kritická činnost nese rysy
eklektlcismu. Snaha o obiektivní' historickf poh|ed up|atněnf
v kritice ho pŤived|a i k literárněhistorické eseiistice, v níž se
orientoval h|avně na soudobé autory.

František Václav Kreičí se naroďl 4. l0. 1867 v České Tiebové.
R. 1886 absolvoval učitelskf ristav v Hradci Králové a wátil se jako učitel
do svého rodiště. V r. 1895 pŤesídlil do Prahy, kde se stal spoluredaktorem
kulturně politické revle Rozhledy, časopisu, jenž volně souvisel s pokroko-
vfm hnutím politickjm i literárním ajejž v l. 1892-1908 vydával t. Pelcl.
V prťrběhu 90. let, zejména zásluhou F. x. Šďdy a Krejčího, ktečí zde pÍr-
sobili jako kritici, stďy se Rozhledy iednim z nejví1znamněiších orgán
mladé generace. V nich byl r. 1895 otištěn manifest České mo<terny, jejž
Krejčí také podepsal. od ňiina |897 zab| Kreičí pracovat v sociálně de-




