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a- zddní (l92|)' Malé prÓzy (1926), Medailénky (|927), VIry i uta (tg28),
Miniatury (1930)' Hranolem kťišťdlu (posmrtně 1g4q. v.']uhl"," s dobo-
v mi tendencemi šrámkovské generace, která rozkládá syŽetovou linii ve
prospěch impresionistického líčenÍ, neobjevuje se v těchtt prÓzách ďalog
ani epickjl pfíběh; jsou to statické, jakoby malíiské obtai.y, zachycující
prchavé okamŽiky, vnitfuí chvění věcí, náladu krajiny ''"bo imp."ši ,o"-
poutan1ich živltr a davov1 ch scén. Ne náhodou se v nich často sičetá'/áme
s motivy stčedověk1ich umělcri, mďíŤu miniatur i nástropních maleb,
kovotepcťr a zlatník'rr, sochaŤťr i tvťrrcťr tapisérií, ktečí všichni s dokonďou
znalostí materiálu, pečlivou technikou a s nekonečnou trpělivostí tvočili svá
díla nikoliv pro krátkodecb! život, ale pro celé pčiští g.*""". Jako by tím
chtěl opolskf znovu a znovu symbolizovat své vlastni risilí, které spočívalo
piedevšÍm v soustčeděném vypracovávání detailfr.

František Palack
/1798-1876/

Historik a politik, autor Dějin národu ěeského. Krásné literatuňe
se věnoval pňíležitostně jako kritik a teoretik, k jejímu prospěchu
směňova|a i ieho činnost ku|turně organizační 

" 
p"i." 

"yd"".t"!.t.á.
Narodil se 14. 6. 1798 jako syn evangelického faráče-písmríka v Hod-

slavicích, poblíž památného Radhoště. Stud,oval na evangelickém gymnáziu
v Trenčíně a na bratislavském lyceu (tam se spčátelil-s p. J. šararitem
a J. Kollárem); v Bratislavě také ukončil teologicko-filozofickf kurs. Stal
se pak vychovatelem v rirzn ch zemanssfch rodinách na Slovensku a
v Uhrách. Y r. t823 odešel do Prahy, kde se jako Žák J. Dobrovského věno-
val ve službách hraběte F. Šternberka archívní a rodopisné práci. Podnikl
několik cest po domácích i zahraničních archívech a knihovnách (Německo,
Itálie, Francie, Šqfcarsko), na nichž si nejen rozšíiil pňehled po historic.
kj'ch pramenech, ale získal i metodologické zkušenosti. Ty pak uplatrloval
ve vlastní práci historické; r. 1838 byl jmenován zemsk1im histori.ografem.
V r' 1848 stál v čele liberálního tábora, byl členem Ňarodního 

*ui,uo.

a pňedsedou Slovanského sjezdu. Po revoluci byl nucen vzdát se věškere
činnosti. V 60''letech stanul opět v čele buržoazní politiky. Jeho politic-
kjn ideálem (formulovan m v ivazelilea sttitu rakouskéhi, e. rsoi) uyto
zachovat Rakousko jako monarchistick1i státní a hospodáŤsky celek a pie-
měnit je ve federativní stát umožrlující rovná politická 

" 
oa,od,,i p.au"

všem národťrm. Po rakousko-uherském vyrovnání r. 1867, které prakticky
potwdilo neuskutečnitelnost jeho politickjlch koncepcí, ustoupil z politic-
kého života a věnoval se jen vědecké práci. ZemÍď- v Ptaze 26. 5. 1876,

HlavnídznamPďackéhojevprácidějepisecké.PovytrvďémpÍamen-
ném studiu a ďlčích pracich, po prťrpravnj,ch německy psanfch Dějindch

česhé slooesno.sri (které zťrstaly v rukopise) a po kritickém vydání souboru

kronik StaÍí letopisooé češti oil r. 1378 do r. 15-27 pŤistoupil k široce založe-

i,Ím pětiďlnÝnr Dějinán národu českého o Čecfuich i o Moraaě. Souvisle

'írie*y obraz neroaních osudfr je v nich doveden od nejstarších dob až

ďo,. izo.Vycházely od r. 1836 německy, v l. 1848-76 česky; pouze první

díl psal Palackf německy, ostatní německé s1a1kv byty pťekládány z české-

t'o *igi"ar". 
-PalackÝ 

čtrtet timto dílem, iak píše v vodu, ,,posloužit

milovanému národu svému věrnj'm obrazem minulosti jeho, ve kterémžto-uvl"r." 

" 
ztcad|epoznal sebe sám a vzpamatoval se v tom' čeho mu potÍebí

/,i... v" uyprávě8sky hodnotnj,ch, a proto i čtenáŤsky píitažlivfch Dějinách

i" *r"a o minutyctr děiích poďožen pňedstavou o smyslu historického
,'y""i""op",*p.ktivnímvjznamučeskénárodníexistenceprokulturnl

".poíi.i"ti, 
stav Ewopy. Poďe tohoto filozofického po|etí se uskutečĎoval

aeiinnÝ vÍvoj eesteho národa zápasem mezi živlem slovanskj'm a ger-

má,,.tí*, ti. v podstatě mezi demokratismem a feudální organizovaností.

vminutostiznamenalčeskj'národnejvíce,kdyždovedlvpraxiprosazovat
a hájit svobodu společenskou a svobodu svědomí: proto vidí Palackj'vrchol

dosavadních eesti,cn děiin v husitství. V budoucnosti je irkolem českého

národa prostťedkovat slovanskÍ' demokratismus ostatnímu světu, a pÍispět

takksyntézehodnot,kvyššímustadiuspolečenskéhoživotavEvropě.
PalackéLo Děiiny byly oporou českého národního hnutí'tím, !e i.eh9 sou-

dobou ideologii promítaiy do děiin, zdťrvodůovaly ii děiinnÍmi sku1eč-

nostmi a že danou minulost národa vysvětlily iako záruku jeho Žádané

budoucnosti.Sv!,mpoietímnárodníchtradicovlivnilyveškeréčeskéumění
19. století včetně literatury.

Za studií v Bratislavě uya* *uaí' Palackjl s P. Šafďíkem spis Počdtkoz:é

česhého bdsnictzlí, obzol šiě prozÓdie (1818). Vystoupili tímto dílem proti

Josavadní pŤevaiující uasnicte praxi, zvláště proti poezii Puchmajerovj'ch

almanachtr, a spolu se svjm požadavkem ,,vznešené.. poezie prosazovali

i poz"a""& časoměrné prozodie (tj. zhruba zásadu, Že v českém básnictvl

*a uj,, nositelem veršového rytmu stňídání ďouhfch a krátkj,ch slabik).

Tzv. prozodickj,spor, kterf byl tímto spisem vyvolán, byl časově prvním

velkjln generadním konfliktem uvnitň novočeské literatury. Nešlo piitom

1* o ro"amé názoty na prozÓdii, nfbrž také o sráŽku dvou odlišnj'cb

pr"d,."uopoezii,staršíklasicistickéanovépreromantické.Preromantická
io',""p"" ureiu pat tváťnost české kultury, i když se časomíra v českém

verši natrvalo neprosadila.
Veďe prakticŘych pokustr o ptrvodní básně, z nichž některé otiskl

v Počátcích, a o basnické pievody (Klopstock, ossian) věnoval se PďackÍ'

také teoretickfm otázkám ,,krášovědnjm.., ti. estetickfm. Y Piehkdu

aeittt n,a,,,,aay a její literaiury (č. L823) se obíral základními problémy

esietiky a jeií vědní soustavy. V rozpravě Kr soaěda čili o krdse a uměni
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a zddní, (|92L), Malé prÓzg (t926)' MedailÓnky (Lg2?)' Vtry i túně (lg28),
Miniatury (1930)' Hranolan hťištdtu (posmrtně L94/])t. Y,J.,hl"," s dobo-
vjni tendencemi šrárnkovské generace, která rozkládá syžetovou linii ve
prospěch impresionistického líčení, neobjevuje se v těchtb prÓzách ďďog
ani epickf pňíběh; jsou to statické, jakoby rralÍťské obraiy, zachycující
prchavé okamŽiky, vnitční chvění věcí, náladu kraiiny nebo impreši roz-
poutanfch živltr a davovj'ch scén. Ne náhodou se v nich často siťetáváme
s motivy stiedověk ch uměIc{r, malíňu miniatur i nástropních maleb,
kovotepcťr a zlatník'..t, sochďtr i tvťrrcťr tapisérií, kteĚí všichni s dokonďou
znalostí matetiálu' pečlivou technikou a s nekonečnou trpělivostí tvoťili svá
díla nikoliv pro krátkodech! život, ale pro celé piíští generace. Jako by tím
chtěl opolskf znovu a znovu symbolizovat své vlastní risilí, které spo8ívalo
pŤedevším v soustčeděném vypracovávání detailtr.

František Palackf
/1798-1876/

Historik a politik, autor Dějin národu českého. Krásné literatuÍe
se věnovaI pÍíležitostně jako kritIk a teoretik, k lejímu prospěchu
směÍova|a i jeho činnost ku|turně organizační a p"á." 

"yd.""t"I'ra.
Narodil se 14. 6. 1798 jako syn evangelického faráťe-písmri&a v Hod-

slavicích, poblíž památného Radhoště. Studoval na evangelickém gymnáziu
v TrenčÍně a na bratislavském lyceu (tam se spčátelil s P. J. šát"rit"*
a J. Kollárem); v Bratislavě také ukončil teologicko-fitozofickj,kurs. Stal
se pak vychovatelem v rtrzn ch zemanskj'ch rodinách na Slovensku a
v Uhrách. V r. 1823 odešel do k"hy, kde se jako žák J. Dobrovského věno-
val ve službách hraběte F. Šternberka archívní a rodopisné práci. Podnikl
několik cest po domácích i zahraničních archívech a knihovnáih (Německo,
ItáIie, Francie' Švj'carsko), na nichŽ si ne|en rozšíňil pčehled po historic-
k;fch pramenech, ale získal i metodologické zkušenosti. Ty pak uplatrloval
ve vlastní práci historické; r. 1838 byl jmenován zemsk m historíografem.
V r. 1848 stál v čele liberálnÍho tábora, byl členem Národního uyuo.
a pčedsedou Slovanského sjezdu. Po revoluci byl nucen vzdát se věskere
činnosti. V 60. letech stanul opět v čele buržoazní politiky. Jeho politic-
kjm ideálem (formulovanjm v tlvaze Idea sttitu rakiuskéhi, e. raoi; uyto
zachovat Rakousko jako monarchist.ickj' státní a bospodáiskf celek a pie-
měnit je ve federativní stát umožĎující rovná politická a nfuodní práva
všem národťrm. Po rakousko-uherském vyrovnání r. 1867, které prakticky
potwdilo neuskutečnitelnost jeho politickfch koncepcí, ustoupil i politic-
kého života a věnoval se jen vědecké práci. Zemťel v Ptaze 26. 5. |876,

Hlavní vjznam Palackého ie v práci dějepisecké. Po vytrvďém pramett-

ném studiu a dílčícb pracích, po lrtrpravnych německy psanj'ch Dějindch

česhé slooesno.sri (které zÍrstalí v rukopise) a po kritickém vydání souboru

kronik Staží letopisozlé ěeští oit r. 1378 ilo t 15-27 piistoupilt široce^založe-

njm pětidilnyur Dějiruim n rodu českého zl Čecfuich i, o Moragě. Souvisle

'í'ril.'i'y otraz neroaních osudÍr je v nich doveden od nejstarších dob až

ďi,. zo.Vycháze1y od r. 1836 německy, v 1. 1848-76 česky; pouze první

árr p'"r Pahclf německy, ostatní německé':"ky byly piekládány z české.

r ,oo, ig ioa, ' . -Pa lackÝ"n.et . i* .odí lem, iakpíševr ivodu, , ,pos loužit
^ito\,"Ie*o národu svému věrn1im obrazem minulosti ieho, ve kterémžto

il.'.n.;;"Jle poznal sebe sám a vzpamatoval se v tom' čeho mu potŤebí

iái l v" uvp'ávěisky hodnotnj,ch, a proto i čtenáŤsky pŤitažlivfch Děiinách

i" wtr"a o minulÝch děiích poďoŽin pňedstavou o smyslu historického

l,wJi" 
" 

o p.,,p.Řtivním vfznamu české nIírodní existence pro kulturnl

"'poíi,i"ti, 
.t.u n*opy. Poále tohoto filozofického poietí se uskutečĎoval

áe;i"'y v,yvoj českého národa zápasem mezi živlem slovanskjm a ger.

;á"-kj,*; tj. v podstatě mezi demokratismem a feudální organizovaností.

í *i,,.,ro.,í 
"namenď 

českj' národ nejvíce, když dovedl v praxi prosazovat

" 
ia;it ,uouoau společenskou a svobodu svědomí: proto vidí Palackf wchol

áosavadnich eest<5,cu děiin v husitství. V budoucnosti je rikolem českého

naroda prostiedkovat slovanslcf demokratismus ostatnímu světu, a pťispět

i"t t .yo,e"e hodnot, k vyššimu staďu spo1ečenského života v Evropě.

PďackéLo Dějiny byly oporou českého náro.in{ho hnutí tím, že jeho sou-

dobou ideologii promítjy do děiin, zdťrvodĎovaly ii děiinnÍmi sku1eč-

nostmi a že danou mln.,io,t národa vysvěttily iako záruku ieho.žádané

i.,ao,l"oo,,i. Svjm pojetím národních tradic ovlivnily veškeré české umění

19. století včetně literatury.
Za stuďí v Bratislavě uya"t *uai' Palackjl s P. ŠafaŤíkem spis Poědtkoz:é

česhého básnictzlí, ou,,i,ista prozÓilie (1818). Vystoupili tímto' dílem proti

Jo*"u"a"r pievažuiicí ua'"i"te praxi, zvláště proti poezii Puchmajerovfch

almanach{r, a spolu se svlm požadavkem ,,vznešené.. poezie prosazovďi

i poz"a"u.i časoměrné prázodie (tj. zhnlba.zásadu, že v českém básnictvt

má bjt nositelem ,,.ršo-,,ého rytmu stčídání dlouhfch a krátkfch slabik).

Tzv. prozodickj,spor, kterf byl tímto spisem vyvolán, byl časově pToí'''

;"lkÝ- generačním konflittem uvnitŤ novočeské literatury. Nešlo pňitom

ien o rozdílné názoty ia prozÓdii, nfbrŽ.také o srážku dvou odlišnÝch

pčedstav o poezii, starší HÁicistické a nové preromantické. Preromantická

koncepce určila pak tváčnost české kultury, i když se časomíra v českém

verši natrvďo neprosadila.
Veďe praktickÝcu pokusir o ptrvodni básně, z nicbŽ některé otiskl

v Počátcích, a o uasniátJ pievodí (Klopstock, ossian) věnoval -se-PalackÍ'
také teoretict<ym otaxem ,,krasovědnÍm..' ti. estetickÝ*: Y Pž1|teilu

iijin p,a,o,tiy o i,jl iteraí,ry (č. |823) se obíral základními problémy

estetiky a iejÍ vědní .o".i"uv. 
-v 

'o"p'"ue Krtisolsěd'a čili o krdse a uměnl
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(č. 1827) rozveď vlast1í teorii ,,estetiky filozofické..; obě stuďe i iiné drob-
nější stati jsou naše prvnÍ ptrvodrrí vědecké práce esteticke 

"m.".-Ý 
futi

kách sledovď Palackf í českou vědeckou tvorbu a v pčíležitos*Ý"r' p*
sudcích beletrie se často zamfšlel nad závažnlmi obecnfmi pioure*v
české literatury, iako byl vztah umělé poezie k folklÓrní pr'"i, ."z"""
vzniku tragédie s látkou ze soudobého českého života, ue""a i.*ai''o.tv historické povídce apod. Česky psané stati tohoto druhu vyáal kr,ižně
v trojdílném Radhostu (18?1-73).

o českou literaturu se Palackf zaslouŽil také jako organizátor kulturního
života. Z pÍánl soustčedit kolem nově založeného Nerodntho muzea (1818),
centra vědecké a literární práce (Palackf byl jeho tajemnlkem), celf duchov.
ní kvas v národě, vyplynul i jeho náwh na vydávání českého a nimeckého
Casopisu Společnosti vlastenského muzeunn u Čechdch. Palack;il se stal iehoprvnín redaktorem a poďe jeho píedstavy měl bjt časopis 'akj;isi
'rafijemi..,které ukazují čas na hodináchnárodnÍ kulturna poaavat vs..L*-
né svědectví o tom, co podnětného se v ď děie. V obrození měl Muzejník
(jak se časopis běžně aazlvá) vj'znam i pro literárnl život., otiskoval pŤelo-
ženou i pťrvodď poezii, kritiky a literárněhistorické stuďe. Českf časopis
vycbázl od t. L827 s pozměrlovanlni názvy dodnes; německf zanikl
r. 183l. Palackf se ričastnil i zakládání Matice české (l83l), pod'ik,, p,o
vydávání vědecké literatury, a svatoboru (1862), podpťrrnéto spolku čes-
k;fch spisovatel{r.

Vjrazná osobnost F. Pďackého vyrostla takčka v legendárď postavu
.otce národa..; bylo tedy symbolické, že právě on položii r. 1868 základní
kámen ke stavbě Národního divaďa.

Josef Boleslav Pecka (Strahovskf)
/ I849-1 897 r

Žurnatista a básník' pÍedstavite| první generace dělnickfch autorŮ
spjatfch se založením sociá|ně demokrátické strany. Tvírce
známfch dělnickfch básní a písní.

S1m' tkalce, narodil se 19. 9. tr849 v Praze na PohoŤelci. Pracoval jako
slévač a tkaďec. od mládí se sám vzdělával a četl socialistickou literaíuru
^ bY se ričastnil politickfch zápasťr. Cetf život i svou literární činnost
spojil s dětnicklm hnutím a poďlel se rovněž na zakožen7 české sociální
demokracie v r. 1878. Psď do rťrznfch časopisťr a kalendáťťr vydávanfch
pro děIníkn stal se členem tedakce oeni&ilcrr fistťr a L tátq zatLzil
s L. Zápotockfm první samostatné dělnické noviny Budoucnost. Potom
opět vstoupil do redakce obnovenj'ch Dělnickfch listťr, pťešel s nimi do

vídně (1881), kde se dostal pod vliv anarchistického radikďismu. V protl-

socialistickém procesu vedeném v Praze byl odsouzen na 14 měsícú za to'

z" ,,'toz.''i- a rozšiŤovánlm rozličnfch socialistickfch pÍsní a básní'

,áiÁe", p1sné Vz|n1ru, bratči, doba ozchdzl a básně Jméno královské, porušil

,,i"t" t 
"í.ďi... 

Po propuštění (1884) pracovď ještě krátce iako novináň

u n*e, v Bratislavě a v Prostějově, ale rok ftato, za stupĎované perzekuce,

odjel áo SpojenÝch státťr, stejně iako další literárně činní pčedstavitelé

děínického hnutí] 1N. zoula, L. Kochman, F. J. Hlaváček). Snažil se i na-

áale ptrsobit politicky a byl členem rtrznfch redakcÍ. ZemÍe| 25.7. |897

v Chicagu.
Pecka-patií mezi p5{rkopníky revolučnl žurnalistiky. Do rŮznfcb novin

" 
J",opi'i pňispíval články, verši a povídkami, vŽdycky orientovanfmi na

dělnicie etenaie. Nové pojetí literatury ve vztahu k dělnickému hnutí

uytozit u tlvaze (Jměn! a socialismus (č. 1880); zdťrrazĎoval poďebnost

t<ítturv pro sociďismus a uvědomoval si, že teprve v novj'ch podnrÍnkách

spoleeenstÝctrbudemocivznikatuměntodpovídaiícískutečnlmzáimÍm
lidu.

pňedevsimbyl].B.Pecka(StrahovskÝ)známÝčetnjmirevolučníml
pr"re*i, iez veďv dělníky k tčídnímu vědomí a udržovaly revolučn|

oanoau''i" Hlavním námětem jeho veršťr byla bída a perzekuce prole-

.",ia.,' (napi. Mserl Ve aězatl) a potom myšlenka revoluce a politického

boje za.společenskou rovnost a spravedlnost. Nejpťrsobivější formou této

po""i. uvr" píseit, bud skuteěně zp|vaná, na lidové a zlidovělé meloďe'

.,.bo ,..itou* á, a|e vždy počítaiící s pšímjm agitačním ričinkem. Peckovy

písně, hojně užívající ustálenj'ch symbolickfch obraztr (okovy' pfapof'

otrok- atd.), usilovaly o jasnou srozumitelnost, o jednoznačnost myšlenek

a o silné citové pťrsobení. Často si brďy motivy ze života proletáitr, oslavo.

vďy lidskou piáci, vycháze|y z aktuálních událostí dělnického hnutí

eánzspa komuna) a utočily iroďí a satirou proti buržoazii (Staročeskll

),ostanec). TlumoÉily kolekiivní hněv, revoluční nálady, víru ve vítězstvÍ

<l,tdi pitat, ien neiouÍej). Žily ďouho na politickfch schťrzích a demon-

stracích a šííily se v opisech.
K vydání Peckovfch básď došlo aŽ posmrtně v Chicagu v neriplném

souboru Sebrané bdsně (|899). Ve Spojenfch státech byl rovněž vytištěn

PeckouuspoiádanÝZpěvníhčesklchilětnicklchpísní(I887),zachovávaiící
většinou poďe pamětistarší texty a verše dalších dělnickfch básníkťr' ktečÍ

emigrovali do AmerikY.




