
1

-

-

-

-

MATICE ČESKÁ,  
SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA

MATIČNÍ LISTY



Stojíte před domkem, kde se narodil v rodině ševce a kostelníka Josef Jungmann, 
český vlastenec a spisovatel, který svým dílem přispěl k jazykovému vymezení českého 
národního programu v 19. století. I jeho zásluhou se tak čeština v 19. a 20. století 
rozšířila do všech oblastí života v českých zemích.
 
Josef Jungmann nejdříve v letech 1784–1788 navštěvoval piaristické gymnázium 
v Berouně a pak v Praze, od roku 1792 studoval na pražské univerzitě filozofii 
a práva, která však nedokončil. V letech 1799–1815 byl středoškolským profesorem 
na gymnáziu v Litoměřicích, kde také bezplatně vyučoval češtinu. V letech 1815–1845 
byl profesorem a později ředitelem gymnázia na Starém Městě v Praze. Působil mimo 
jiné i jako děkan pražské filozofické fakulty a rektor Karlo-Ferdinandovy univerzity.

Josef Jungmann se snažil publicisticky a především překládáním dokázat literární 
a kulturní kvality českého jazyka. Významné jsou jeho překlady Miltonova Ztraceného 
ráje a Chateaubriandova románu Atala aneb Láska dvou divochů na poušti. Vedle 
němčiny ovládal latinu, řečtinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu, angličtinu, 
ruštinu a polštinu. V překladech a dalších pracích uvedl či vrátil do češtiny slova: 
vzduch, květen, půvab, obřad, pleť, ohromný, dráha, pospolitost, okolnost, poklid, 
návrat, příroda či látka. Za tyto snahy se někdy setkal s posměchem svých současníků. 

Později, jako vlivný představitel vlasteneckého života, své dílo doplnil pracemi 
pedagogickými a vědeckými (Slovesnost, Historie literatury české), zejména svým 
vrcholným počinem, Slovníkem česko-německým (1835–1839), který přibližně 
120 000 hesly dokládal bohatství slovní zásoby češtiny ve srovnání s němčinou. 

Zemřel na tuberkulózu, jeho pohřeb na Olšanských hřbitovech v Praze se stal velkou 
národní manifestací. Jungmannovo jazykovědné, literární a vědecké úsilí podporovali 
svým dílem i jeho spolupracovníci a žáci; jeho vliv se promítá i v tvorbě Václava Hanky, 
Pavla Josefa Šafaříka a Františka Palackého. Josefu Jungmannovi se už v průběhu 
života dostalo četných poct v Čechách i ve světě. 

(*16. července 1773 v Hudlicích – †14. listopadu 1847 v Praze)

Josef Jungmann s křížem rytíře Leopoldova 
řádu, jímž ho vyznamenal, jako prvního 
Čecha vůbec, císař v roce 1839 za vydání 
Slovníku česko-německého. Ocelorytina W. 
C. Wrankmora z roku 1847, reprodukující 
tušovou kresbu F. Taddeo Mayera z roku 1845. 
Mayerova kresba byla druhým a současně 
posledním portrétem, kterému seděl 
Jungmann modelem. (Národní muzeum)

Slovník česko-německý, vydaný v pěti dílech v letech 
1835–1839, má celkem 5696 stran. Exemplář z vlastnictví F. 
Palackého. (Národní muzeum)

Dopis Josefa Jungmanna Karlu Havlíčkovi Borovskému z 9. května 1846. 
(Památník národního písemnictví)

Svou skromností známý Josef Jungmann se dal poprvé 
v životě portrétovat až ve věku šedesáti let. Podobizna,  
kterou namaloval v roce 1833 Antonín Machek  
(nyní ve sbírce Národního muzea), byla roku 1835 
reprodukována ocelorytinou Jiřího Döblera, použitou pro 
výzdobu I. dílu Jungmannova Slovníku česko-německého. 

Johanna Jungmannová, roz. Světecká z Černčic, s níž  
se Josef Jungmann oženil 8. listopadu 1800 v Litoměřicích.  
Olejomalba na plátně od Amalie von Peter z roku 1839. 
(soukromý majetek)

Pohár zhotovený harrachovskými sklárnami v Novém 
Světě z podnětu jilemnických vlastenců v roce 1837 
jako vyjádření díků Jungmannovi za sepsání Slovníku 
česko-německého. Tento první, technologicky nezdařený 
exemplář (dnes v Národním muzeu), byl nahrazen 
dokonalejším výrobkem, který pak byl Jungmannovi 
předán (ten je v soukromém majetku).

Josef JungmannJosef Jungmann



Domek čp. 43, v němž se narodil Josef Jungmann, byl postaven někdy po roce 1730 jako 
běžná roubená chalupa, pro Berounsko té doby typická. Byla součástí hospodářského dvora, 
kde vedle chlévů navazujících na dům stála průjezdní stodola a malý špejchárek. Chalupa 
byla postavena na tzv. zadním gruntu, za jiným stavením, později zbořeným. Přístup k ní byl 
proto dříve možný pouze z pole. 

Stavení se stalo obydlím rodiny Jungmannových už v roce 1737, kdy ho koupil Matěj 
Jungmann, dědeček Josefa Jungmanna. Jeho syn Tomáš tu s manželkou Kateřinou přivedli 
postupně na svět deset dětí. Rodnou chalupu posléze zdědila jejich dcera Josefa, provdaná 
Jirkovská. V roce 1823 ji prodala Janu a Marii Ondráčkovým. 

Během dlouhé doby své existence prošel domek několika přestavbami. Byl k němu přistavěn 
výměnek pro staré rodiče s přilehlou komorou, který měl vlastní střechu. Někdy po roce 
1867 z praktických důvodů nahradil tehdejší majitel usedlosti Václav Ondráček štíty dvou 
sousedních staveb jedinou střechou. 

Rodný domek předního představitele národního obrození se brzy po Jungmannově smrti 
(†1847) stal uctívanou památkou. Již 15. července 1860 byla na něm slavnostně umístěna 
pamětní destička. Při této příležitosti byli vlastenci vyzváni k národní sbírce, jež by umožnila 
jeho zakoupení. Po třinácti letech, 20. července 1873, byl před objektem slavnostně odhalen 
litinový pomník s Jungmannovou bustou. Myšlenka na vykoupení domku ze soukromého 
vlastnictví ožila znovu v listopadu 1897 při padesátém výročí úmrtí Josefa Jungmanna. 
Uskutečněna byla již 1. března 1898 zásluhou Vinohradské záložny, která stavení koupila 
od manželů Františka a Anny Ondráčkových za 2000 zlatých. 

Vinohradská záložna přistoupila i k zásadní úpravě zchátralého objektu. Inspirací k ní byly 
motivy z tzv. České chalupy, vystavené v roce 1891 na Všeobecné zemské jubilejní výstavě 
v Praze. Při přestavbě došlo bohužel i ke zboření sousedních hospodářských budov. 

Dnes je domek v majetku obce Hudlice a v sezoně je přístupný veřejnosti. Každoročně je zde 
v červenci pořádána slavnost Jungmannovy Hudlice u příležitosti spisovatelova narození.

Litinový pomník Josefa Jungmanna před jeho 
rodným domkem v Hudlicích vznikl k stému 
výročí jeho narození v roce 1873. Byl odlit 
podle návrhu Bedřicha Kocha ve fűrstenberské 
huti v nedalekém Novém Jáchymově. 
(pohlednice ze soukromé sbírky)

Rodný domek Josefa Jungmanna v HudlicíchRodný domek Josefa Jungmanna v Hudlicích

Situační plánek rodného domku Josefa Jungmanna od Pavla Aloise Klara, otištěný v roce 1852 
v almanachu Libussa. Písmeno a v rohu místnosti (bývalý výměnek) mylně označuje údajné místo 
narození Josefa Jungmanna. (Národní muzeum)

Podoba rodné chalupy tři roky po Jungmannově smrti. Anonymní barevná litografie, užitá jako 
ilustrace v almanachu Libussa v roce 1852. (Národní muzeum)

Poválečná rekonstrukce vybavení Jungmannovy rodné světničky na olejomalbě Josefa Vladimíra 
Kačírka z roku 1950. (Národní muzeum)

Podoba Jungmannova rodného domku před romantickou přestavbou do současné podoby, kterou 
provedla Vinohradská záložna po roce 1898. (Národní muzeum)



Nejstarší známé předky Josefa Jungmanna je možné na Křivoklátsku doložit už v první 
polovině 17. století. Jeho rodiče, Kateřina a Tomáš Jungmannovi, měli celkem deset dětí. 
Z nich se dospělosti dožilo pouze pět, čtyři synové a jedna dcera. Vedle Josefa dosáhli 
vynikajícího vzdělání a mimořádných úspěchů ve svých povoláních i jeho bratři Antonín 
a Jan. Oba mu dokázali účinně pomáhat i při sepisování jeho monumentálního Slovníku 
česko-německého.  

Antonín Jungmann (19. května 1775 – 10. dubna 1854) byl v letech 1811–1850 profesorem 
porodnictví na pražské univerzitě. Patřil mezi zakladatele věhlasné pražské porodnické 
školy a byl spolutvůrcem české lékařské terminologie. Velmi používané a užitečné byly 
jeho odborné knihy pojednávající o práci porodních asistentek – Úvod k babení (1804) 
a Umění babické (1814). Jedná se o první porodnické příručky v českém jazyce. Věnoval 
se i zvěrolékařství, napsal pro venkovské hospodáře praktické příručky Navedení o koních 
(1818) a O sedmeru dobytka domácího, jeho chování a nemocech (1826). Odbornými články 
přispíval do vědeckého časopisu Krok. Důležitá je i jeho překladatelská činnost, českému 
čtenáři zpřístupnil mimo jiné tehdy velmi oblíbeného Domácího lékaře od H. F. Paulitzkého. 
Jako historiograf pražské lékařské fakulty sepsal její dějiny. Patřil v našem prostředí k prvním, 
kdo se naučili sanskrt, a napsal o něm několik pojednání. Za své zásluhy dostal od císaře 
roku 1849 kříž rytíře Leopoldova řádu a následujícího roku byl povýšen do rytířského 
stavu. Se svým bratrem Josefem se dokonce v roce 1839 vystřídal ve funkci rektora pražské  
Karlo-Ferdinandovy univerzity. Bylo to poprvé a (zatím) naposled, kdy tuto funkci přebíral 
bratr od bratra. Při předávání prestižní funkce celebroval slavnostní mši v pražském Týnském 
chrámu jejich třetí bratr Jan. 

Jan Jungmann (23. května 1778 – 24. prosince 1842) naplnil to, co si rodiče původně přáli 
od Josefa, byl vysvěcen na kněze a stal se členem Rytířského řádu Křižovníků s červenou 
hvězdou. Byl také literárně činný, napsal oslavnou publikaci Ohlas lásky osadníků unhošťských 
ke dvojí cti hodnému, vysoce učenému a důstojnému pánu Jozefu Hynkovi Paulimu (1820). 
Působil v Praze, Tursku a především v Unhošti, kde v letech 1807 až 1822 kaplanoval a kde 
se stal roku 1840 farářem. V Unhošti také zemřel a byl zde pochován. 

Josef Jungmann měl za ženu Johannu, rozenou Světeckou z Černčic, kterou poznal 
v Litoměřicích. Narodilo se jim šest dětí, dva chlapci ale zemřeli krátce po narození. Díky 
bohatému věnu, jež Johanka do manželství přinesla, si Jungmannovi mohli koupit v Praze 
dům. Výnos z nájemného přispěl po letech k vydání Slovníku. V době, kdy Jungmann práce 
na svém životním díle dokončoval, mu zemřel jediný syn, dosud svobodný Josef Josefovič 
(1801–1833), profesí soudcovský čekatel, nadějný překladatel a horlivý vlastenec. Josefa 
Jungmanna přežily pouze dcery Anna, provdaná za archiváře u zemského soudu Antonína 
Musila, a Kateřina, provdaná za Antonína Lauermanna a po ovdovění za profesora Dimitrije 
Petroviće. Jejich potomci dosud žijí mezi námi.

Sourozenci a potomci Josefa JungmannaSourozenci a potomci Josefa Jungmanna

Anna Lauermannová, rozená Mikschová (1852–1932). 
Jako spisovatelka užívala mužského pseudonymu 
Felix Téver. V roce 1877 se provdala za Josefa 
Lauermanna (1844–1907), vnuka Josefa Jungmanna, 
se kterým měla v roce 1880 dceru Olgu. Fotografie 
pravděpodobně před rokem 1888. (Památník 
národního písemnictví) 

Anna Musilová (1808–1892), dcera Josefa 
Jungmanna, nazývaná doma Nanenkou. 
S Antonínem Musilem měla pět dětí, tři dcery a dva 
syny.

Kateřina Petrovičová, rozená Jungmannová (1811– 
1889), dcera Josefa Jungmanna, doma nazývaná 
Katynkou. S prvním mužem, Josefem Lauermannem 
měla syna Josefa. Fotografie z roku 1862. 
(Památník národního písemnictví)

Portrét Antonína Jungmanna, bratra Josefa 
Jungmanna. Olejomalba Antonína Machka 
z roku 1841, doplněná po roce 1849 o Leopoldův 
řád a v roce 1861 o text v pravém dolním rohu 
(Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK)

Spisovatelka Olga Votočková, rozená Lauermannová 
(1880–1964), pravnučka Josefa Jungmanna. (Památník 
národního písemnictví)
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PORTRÉT JOSEFA JUNGMANNA OD ANTONÍNA MACHKA 

Josef Jungmann‘s Portrait by Antonín Machek  

Abstract: 

Keywords

Charakteristika a historie Jungmannovy podobizny od 
Antonína Machka
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JOSEF JUNGMANN A MATICE ČESKÁ 

Josef Jungmann and Matice eská  
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MATICE ČESKÁ – INFORMAČNÍ PANELY  
V RÁMCI PROJEKTU ČEŠTÍ SPISOVATELÉ  

V REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY
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Zřizovatelé: Národní muzeum – Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea,  

ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, Krkonošským muzeem v Jilemnici (Správa KRNAP) a městem Jilemnice – duben 2015.

Typografie, tisk: FAST reklamní studio s. r. o., Praha 10 

Kontakt: Matice česká, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 333, matice_ceska@nm.cz.

Vlastní životní osudy pronikly do díla Jaroslava Havlíčka, jednoho 
z předních představitelů české psychologické prózy 30. a 40. let, s takovou 
intenzitou, samozřejmostí a přesvědčivostí, jako u málokterého českého 
spisovatele. Rodná Jilemnice na přelomu století, její obyvatelé a jejich 
vzájemné vztahy, rodové i místní historie pro něj vždy představovaly 
nejširší látkový zdroj.

Narodil se jako druhorozený syn do rodiny jilemnického učitele, 
kronikáře a organizátora místního společenského života Josefa Havlíčka. 
Matka Julie pocházela „z kraje“, byla dcerou hraběcího nadlesního z okolí Chlumce nad Cidlinou. Obecnou 
školu vychodil Havlíček v Jilemnici, reálku absolvoval v Jičíně, kde v roce 1913 odmaturoval. Jeho dětství 
a dospívání poznamenaly časté nemoci. Snový prvek dětství a motivy nemoci a především smrti byly 
později pro Havlíčkovu tvorbu příznačné. 

Předválečná Jilemnice žila bohatým spolkovým životem, hrálo se tu ochotnické divadlo a pořádaly společné 
výlety. Abiturient Havlíček byl jako vynikající šachista, nadaný kreslíř, karbaník, zkušený kouzelník-
iluzionista, recitátor, zdatný lyžař i turista vyhledávaným společníkem. Během prázdnin roku 1913 poznal 
Havlíček také svoji životní lásku a budoucí ženu Marii (Máňu) Krauseovou, která pocházela ze starobylého 
rodu jilemnických mydlářů. Rozhodnutí rodičů, kteří mu po maturitě neschválili vytoužené studium 
na pražské UMPRUM, představovalo pro Havlíčka první velké životní zklamání. Na jejich přání absolvoval 
abiturientský kurs v Chrudimi. Přesto se k posledním svobodným prázdninám v Jilemnici roku 1913 
Jaroslav Havlíček vracel celý život jako člověk i jako autor. Zůstaly 
pro něj symbolem bezstarostného mládí.

Havlíček patřil k takzvané „ztracené“ generaci, jejíž příslušníci byli 
na samém prahu dospělosti povoláni do zákopů 1. světové války. 

Bylo mu devatenáct  let, když s bratrem a kamarády narukoval jako jednoroční dobrovolník do Kadaně 
k 74. pěšímu pluku, s nímž byl třikrát vyslán na frontu. I po letech vzpomínal s vděčností na „nezapome-
nutelného primáře Vejnara“, který mu poskytl chvíle oddechu v jilemnické nemocnici i bez skutečných 
válečných zranění. Sto pět dopisů poslal Havlíček do Jilemnice své milé, která pro něj ve vypjaté době 
a v daleké cizině představovala domov. Generační válečná zkušenost, umocněná osobním prožitkem, se 
stala dalším tematickým okruhem Havlíčkových próz.    

Po válce v roce 1921 nastoupil Havlíček jako úředník v Živnostenské bance v Praze. O rok později se 
za ním přestěhovala jeho žena s malým synkem. Zbyněk Havlíček (1922–1969), pozdější surrealistický 
básník, klinický psycholog, psychoanalytik a překladatel, je tedy dalším významným jilemnickým rodákem. 
Dcera, výtvarnice Eva (1924), se už narodila v Praze. Možnost bydlet ve vlastním přivedla Havlíčkovy 
na pražský Spořilov, kde ve dvacátých letech vznikla celá čtvrť domků a vilek. Kolem rodinného domu 
založil Havlíček zahradu, která byla jeho pýchou a stala se i jeho osudem, o jehož předurčenosti v lidském 
životě byl přesvědčen. Koncem března 1943 při práci na zahradě nastydl a krátce nato, 7. dubna, zemřel 
v nemocnici na Bulovce na zápal plic. Bylo mu sedmačtyřicet let. Ve stejném věku zemřel na leukémii 
i jeho syn Zbyněk. Oba jsou pochováni na jilemnickém hřbitově. 

Jaroslav Havlíček netvořil lehce, provázela ho nejistota a pochybnosti o kvalitě vlastního díla, umocněná 
jeho uzavřenou povahou samotáře. Když se v roce 1935 konečně odhodlal vydat svůj první román Petrolejové 
lampy (s komerčním názvem Vyprahlé touhy), jenž měl být prvním dílem plánované jilemnické ságy, bylo 
mu devětatřicet let a v rukopisech už měl připravenu více než polovinu své prozaické tvorby. Jakkoli byl 
Havlíček jako autor uznáván a kritikou oceňován, zůstal a zůstává ve stínu svých slavnějších vrstevníků. 
V povědomí širší veřejnosti bývá Havlíčkovo jméno spojováno především s filmovými a televizními 

adaptacemi jeho románů Petrolejové lampy 
(přepracované vydání 1944), Neviditelný (1937), 
Ta třetí (1939) a Helimadoe (1940), a s filmem 
Barbora Hlavsová, jenž byl natočen podle 
jeho literární předlohy a měl premiéru v roce 
1943. Za svého života stačil Havlíček vydat 
ještě soubor povídek Neopatrné panny (1941) 
a mistrovskou baladickou novelu Synáček 
(1942). Další Havlíčkovy práce, především 
povídkové cykly, vycházely po autorově smrti 
jako edice z pozůstalosti.

Jaroslav Havlíček dělil svůj čas mezi občanské 
povolání bankovního úředníka a literární tvor-
bu. Mnoho bylo napsáno o tom, jak jej tento 
„dvojí život“ ničil. Nepochybně mu přepraco-
vání a především neutěšená doba protektorátu 
podlomily zdraví a pravděpodobně měly podíl 
i na jeho předčasné smrti. Zároveň mu ale psa-
ní po nocích přinášelo tvůrčí zadostiučinění, 
stalo se radostnější a především smysluplnější 
částí jeho života.

 Mgr. Hana Taudyová

Julie a Josef Havlíčkovi se syny Josefem 
a Jaroslavem kolem roku 1898. Rodinný 

portrét vznikl v jilemnickém ateliéru 
Hynka Bedrníka. (soukromá sbírka)

Do zpěvníku Jilemnických písniček 
přispěli i oba bratři Havlíčkové: 

Jaroslav psal texty, 
Josef skládal hudbu.

Mezi stránkami starých dopisů z války zůstává téměř století 
vložen křehký květ ostrožky a okvětní lístky vlčího máku.  

Havlíček byl zručný kreslíř, jeho obrázků se však dochovalo málo. 
Většinu si rozebrali spolužáci, profesoři a kamarádi z vojny.

Ilustrace Oty Janečka k Havlíčkovu 
románu Neviditelný, který vydalo 
nakladatelství Mladá fronta v roce 
1963 k 20. výročí autorova úmrtí.

Jaroslav Havlíček
Není důležité, zda se nám podařilo to, za čím jsme šli, ale jakou cestou jsme se 
k tomu ubírali. Život nezměníme, to, co máme ve své moci, je jenom naše vlastní 
nitro. Uveďme je do harmonie. Přemozme čerty v sobě. Nebe, které odměňuje,  
je v nás...    Jaroslav Havlíček: Helimadoe, 1940

Autorem portrétu Jaroslava Havlíčka 
je známý fotograf a jilemnický rodák 

Zdenko Feyfar.

* 3. 2. 1896, Jilemnice † 7. 4. 1943, Praha

V roce 1991 převzala jméno významného rodáka do svého názvu Městská knihovna Jaroslava Havlíčka v Jilemnici.

V rámci oslav 100. výročí narození Jaroslava Havlíčka v roce 1996 byla na jeho rodném domě v Dolení ulici čp. 54 odhalena pamětní deska.
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Jindřich Šimon Baar stojí jakoby na pomezí několika světů: Stojí 
téměř na konci dlouhé řady kněží-spisovatelů, kteří byli jednou 
z vůdčích sil národního obrození 19. století. Stojí mezi klasiky 
venkovského románu přelomu 19. a 20. století. Ale stojí i v samém 
centru hnutí Katolické moderny, která se na počátku 20. století 
odvážně pokusila otevřít české katolické prostředí potřebám nové 
doby.

Pokud jde o místa, spojená s Baarovým životem a dílem: literárně 
povýšil na mýtus především dva kouty české země. Předně rodné 
Chodsko, které spojil s mýtem Boženy Němcové v trilogii Paní 
komisarka – Osmačtyřicátníci – Lůsy (1923–1925). Dále jihočeskou 
Putim u Písku, kde jako chlapec pobýval u svého strýce, faráře 
Josefa Baara, a kde našel látku pro svůj „selský mýtus“, tedy pro 
svůj dodnes nejpopulárnější román Jan Cimbura (1908). Avšak, nejstálejším Baarovým kněžským 
působištěm – místem, kde vznikla velká část jeho díla i odkud se v letech 1918–1919 účastnil zápasu 
o modernizaci české církve – byl Ořech. Zde působil nejprve jako kaplan (1895–1897) a poté jako 
farář (1909–1919).

Baarovo dílo lze rozdělit na tři části. První tvoří „kněžský cyklus“, tedy řada próz, líčících „zevnitř“ 
život na českých katolických farách. V těchto prózách je přítomno jak laskavé pochopení, tak 
nemilosrdný realismus, a jak hořký smích nad lidskými slabostmi i chybami dobového církevního 
systému, tak občasný patos při líčení usilovných snah některých 
kněží. Román Cestou křížovou (1900) líčí idealismus a ztroskotání 
mladého kaplana; Farská panička (1906) panovačnost hospodyně; 
Žolinka (1908) přehnaný vztah starého kněze k pejskovi; Stavěl 
(1908) knězovo bloudění v labyrintu církevní a státní byrokracie; 
a tak dále. Baar nikdy neútočí přímo na celibát ani na hierarchické 
zřízení církve – jen ukazuje v praxi jejich časté neblahé důsledky.

Druhou část Baarova díla tvoří „selský cyklus“, jehož vrcholem je 
zmiňovaný Jan Cimbura. V této podobě Baar není „modernistou“, 
ale naopak oslavovatelem tradiční venkovské komunity, která se 
řídí stálým během církevního i zemědělského roku. Smrt hlavního 
hrdiny není v tomto pojetí světa tragédií, ale happyendem, 
dovršením smysluplného života. V některých venkovských 
prózách, jako jsou povídky V temných barvách (1916), však Baar 
překračuje i tuto tradiční poetiku ještě dál, směrem ke křesťanskému 
existencialismu – směrem k nahlížení lidského osudu jako 

tajemství, propojeného s osudy celého Božího stvoření, a přitom vždy osamoceného a jedinečného. 
Baar, zjednodušeně chápaný jako pouhý tradiční vypravěč, se tehdy ukazuje jako autor překvapivě 
moderní, předchůdce Jakuba Demla nebo Jana Čepa.

Třetí část Baarova díla je nebeletristická. Tvoří ji sbírky kázání (často ostře sociálně kritických), 
články, dopisy přátelům z Katolické moderny či brožura Na obranu reformního programu Jednoty katolického duchovenstva československého 
(1920). Baar přivítal vznik Československé republiky jako šanci pro vnitřní obnovu katolické církve, pro její demokratizaci a přiblížení 
společnosti nové doby. Po útěku rakušáckého arcibiskupa Huyna (jenž za války navštívil Ořech, sklidil zde pro svou špatnou češtinu 
nelibost a od Baara obdržel petici s výzvou, aby se více zastával českého národa) několik měsíců fakticky vedla církevní správu v Čechách 

Jednota katolického duchovenstva. Právě 
Baar byl prvním předsedou Jednoty. I proto 
se o něm dokonce uvažovalo jako o příštím 
pražském arcibiskupovi. Tehdejší Vatikán 
však české reformní návrhy ostře odmítl. 
V atmosféře deziluze Baar roku 1919 požádal 
o penzionování a opustil Ořech, aby dožil 
v rodném Klenčí. Dopisy, které odtud posílal 
přátelům, svědčí o nemalé hořkosti. Teprve 
reformy po druhém vatikánském koncilu 
daly do velké míry za pravdu návrhům, 
které ve své době hlásali Baar a jeho přátelé 
z Katolické moderny. Na skutečné docenění 
svého společenského významu však Baarovo 
životní i literární dílo stále čeká.

 Prof. Mgr. Martin C. Putna, Dr. 

Rodný dům J. Š. Baara 
v Klenčí pod Čerchovem. 
(Literární archiv PNP)

Interiér kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu  
z dvacátých let 20. století. 

(Literární archiv PNP)

Jindřich Šimon Baar s maminkou 
pravděpodobně na faře v Ořechu. 

(Literární archiv PNP)

Ilustrace Artuše Scheinera ke knize  
J. Š. Baara Paní komisarka  
z třicátých let 20. století.

Obálka Baarovy knihy Bolestné 
vánoce. Pobožnost u jesliček. 

Památka na válečná léta 1914–1917 
od Františka Urbana z roku 1917.

Jindřich Šimon Baar
Nevoláme zpět ke Kristu, neboť Kristus s námi ustavičně jest. Naše heslo zní: Blíž ke Kristu. 
V Jeho učení spočívá jádro socialismu i komunismu. Jeho církev nemá být církví parádní, 
vnější, sportem, ale společností lidí, kteří mají stejný vztah k Bohu. Je to tedy cosi hlavně 
niterného, co se dobře může obejíti bez byrokratického aparátu, který církvi nejvíce škodí.
 J. Š. Baar

Jindřich Šimon Baar. 
(Literární archiv PNP)

* 7. 2. 1869 Klenčí pod Čerchovem † 24. 10. 1925 Klenčí pod Čerchovem
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Karel Slavoj Amerling se narodil dne 18. září 1807 v Klatovech z druhého manželství 
svého otce, který vlastnil ve městě hostinec a v okolí města polnosti. Ve věku 
od pěti do jedenácti let byl vychováván v rodině rodičů své matky v nedalekých 
Chudenicích, kde rovněž navštěvoval farní školu. Středoškolská studia absolvoval 
na klatovském gymnáziu, studia univerzitní pak započal ve Vídni. Již zde se začala 
výrazně projevovat jeho celoživotní touha proniknout do velmi různých oblastí 
lidského vědění a tyto propojovat. Krom filozofické univerzitní přípravky tak 
absolvoval kurzy vychovatelství, archeologie, estetiky či hospodářských nauk. Vysokoškolská studia pak završil v Praze 
studiem medicíny. Po absolutoriu získal nejprve místo asistenta na katedře mineralogie a zoologie u Jana Svatopluka 
Presla, později se stal asistentem přírodovědce Kašpara hraběte Šternberka.
Od třicátých let 19. století se úhelným kamenem všech jeho dalších snah stalo vzdělávací a výchovné působení. Amerling 
se celý život úzkostlivě vyhýbal aktivitám politického charakteru, přesto měl vizi velké proměny české společnosti 
do sebevědomého a uvědomělého národního celku s rozvinutou vědou i kulturou. Tato budoucí společenská revoluce se 
ale měla v jeho pojetí odehrát výhradně skrze vzdělávání nových generací. Aktivit zaštítěných těmito cíli vyvíjel Amerling 
mnoho. Stal se propagátorem hospodářského vzdělávání širokých vrstev. Stál u počátků vyššího vzdělávání českých žen, 
když od konce třicátých let do druhé poloviny let čtyřicátých přednášel v sebevzdělávacím kroužku pražských vlastenek 
vedených Bohuslavou Rajskou (Amerling po jistý čas usiloval o její ruku, nakonec bez úspěchu). Snažil se rovněž zlepšit 
vzdělávání českého učitelstva, podněcoval vzdělavatelskou svépomoc učitelů a spoluzakládal časopis Posel z Budče, jenž 
byl jedním z prvních českých pedagogických periodik. Nejvíce ambiciózním plánem, o jehož realizaci se Amerling v letech 
1839–1848 pokusil, bylo vybudování soukromého vyučovacího ústavu, který by plnil roli ideálního „univerzálního 
všeučiliště“ schopného zásadně kultivovat český národ. Ústavu, jehož budova byla vystavěna v Praze (na nároží ulic Žitné 
a V Tůních), dal Amerling název Nová Budeč, aby tak ideově navázal na tradici spjatou s Budčí u Zákolan. Zdejšímu místu 
totiž připisoval ve svých úvahách mimořádný historický i symbolický význam. Zprávy z legend, že právě zde byl v dětství 
vzděláván svatý Václav, považoval Amerling mylně za důkaz, že na tomto místě existovala dlouhá pedagogická tradice 
ještě z předkřesťanských dob dávných Slovanů. Při hledání toho, jak přesně tato tradice mohla vypadat, vycházel rovněž 
z textů Rukopisů královédvorského a zelenohorského, jež jsou dnes považovány za podvržené. Krom toho Amerling význam 
místního jména Budeč často a rád vykládal jako příbuzný mj. ke slovům „bude“ a „budoucnost“. Amerlingova škola tak 
měla být místem, kde se naváže na slavnou minulost ještě slavnější budoucností národa. Přehnaně ambiciózní, nereálné 
plány doplatily na Amerlingovu nepraktičnost a jeho nerozvážné hospodaření. Roku 1848 musela být činnost ústavu kvůli 
dluhům ukončena. Amerling poté alespoň název Budeč používal pro 
označení První české vzorné hlavní školy v Praze, kde se stal roku 
1848 ředitelem.
Dnes již téměř zapomenutý Amerling patřil v období třicátých a čty-
řicátých let 19. století k nejpopulárnějším postavám českého spole-
čenského života, měl nepopiratelnou schopnost svým charismatem 
proroka přesvědčit a strhnout ostatní. Od následující dekády nicmé-
ně začalo jeho vzdalování se hlavním proudům české vědy a kultury, 
jeho práce se setkávaly buď přímo s kritikou, či častěji s nezájmem. 
Roku 1868 byl penzionován z místa ředitele hlavní školy. Závěr  
života věnoval Amerling mj. opětovnému pokusu o překonání  
specializace věd a propojení veškerého vědění do jediné nauky,  
kterou nazval fyziokracií. Roku 1871 inicioval zřízení speciali-
zovaného ústavu pro slabomyslné děti – tzv. Ernestinum sídlilo  
ve Šternberském paláci na Hradčanech. Amerling se stal jeho ředite-

lem (jeho manželka Svatava byla tajemni-
cí instituce) a i zde rozvinul komplikovaně 
zdůvodněný vzdělávací systém, jehož cílem 
ovšem byla chvályhodná a dobově zdaleka 
nesamozřejmá snaha o maximální rozvinu-
tí možností chovanců. Přímo v Ernestinu 
a ve funkci ředitele Amerling dne 2. listopa-
du 1884 zemřel.
Jeho sen vybudovat univerzitní učiliště pří-
mo na Budči (a přenést sem tělo Jana Amose 
Komenského) se jako řada jeho dalších málo 
reálných vizí neuskutečnil. Podle přání vy-
sloveného v závěti byly alespoň na hřbitově 
vedle budečské rotundy uloženy jeho vlast-
ní ostatky, jeho žena Svatava zde spočinula 
o tři léta později. Amerlinga jako rozporupl-
nou a fascinující postavu, jež se sice v mno-
hém míjela s praktickým životem, ovšem 
vlasteneckým zápalem a vizionářstvím byla 
zároveň pro druhou fázi národního obro-
zení v mnohém typická, zachytil ve svém 
románu Informátor z cyklu Ten, který bude 
znalec českého národního hnutí, literární 
historik a prozaik Vladimír Macura.

 PhDr. Lucie Kořínková

Františka Svatava Amerlingová (1812–
1887), manželka K. S. Amerlinga. 

(Literární archiv PNP)

Knížka o hmyzech. Amerling byl velkým propagátorem 
názorného vyučování. Pro pedagogické potřeby proto sestavil 

celou řadu obrazových tabulí, jež byly jako vyučovací pomůcka 
vydány tiskem. Důraz na hospodářské a řemeslné vzdělávání  

je i z nich jasně patrný. (Literární archiv PNP)

Karel Slavoj Amerling na počátku 
šedesátých let 19. století. 

(Literární archiv PNP)

Dochovaný fragment Amerlingova 
encyklopedického slovníku pro dámy. 

(Literární archiv PNP)

Původní podoba hrobu K. S. Amerlinga a F. S. 
Amerlingové na Budči. (Literární archiv PNP)

Budeč jest prastará naše škola, založená Krokem, a má (dej bůh) věštit budoucnost.

Amerlingův list Tomáši Burianovi z 3. 4. 1839

Mé heslo jest a zůstane, dokud dýchat budu: Budeč a Budeč, budič, bdíč a budovač 
všeho, co jen národu našemu velikou Budoucnost jeho zjednati může.

Amerlingův list Martinu Sedlákovi z 12. 11. 1861

Karel Slavoj Amerling na anonymní 
malbě (olej na plátně), kolem roku 

1877. Předlohou k obrazu byla 
fotografická podobenka. 

(Národní muzeum)

* 18. 9. 1807 † 2. 11. 1884

Karel Slavoj Amerling
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