
Česká historická próza 
Alois Jirásek (1851 – 1930)

• nar. v Hronov ě
• stud. na n ěm. gymnáziu 

v Broumov ě, českém 
v Hradci Králové

• vystud. historii na pražské
univerzit ě

• středoškolský prof. D a Z 
v Litomyšli

• přestěhování do Prahy
• v květnu 1917 podpis Manifestu  

českých spisovatel ů za státní
samostatnost

• poslancem Nár. shromážd ění (za Čs. nár. 
dem. stranu)



• prózy o českém prav ěku

� Staré pov ěsti české

• prózy (trilogie) o dob ě husitské
� Mezi proudy

(doba vlády Václava IV.)
� Proti všem 

(radikální táborité proti umírn ěnějším pražan ům, bitva na Vítkov ě)
� Bratrstvo

(rozklad a dohasínání husitství)

• prózy o dob ě pobělohorské
� Psohlavci

(ze XVII. stol.; Jan Sladký Kozina, Maxmilián Lammi nger - Lomikar)
� Temno 

(Antonín Koniáš)

Česká historická próza 

Alois Jirásek - dílo



• prózy o dob ě národního obrození

� F. L. Věk
(rom ánová kronika, 5 díl ů; Praha - V. Tham, V. M. Kramerius, 
prof. Vydra, páter Vrba, rodina Butteauova [bitó]; 
Dobruška – rodina F. L. V ěka, soused Žalman

F. L. V. Opoč F. L. V. Korun F. L. V. Cenz

� U nás
(rom ánová kronika, 4 díly)

� Filosofská historie 
(novela; studenti Vav řena, Frýbort, Zelenka, Špína; aktuár
Roubínek)
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Alois Jirásek: Filosofská historie
To byly majáles !
Den se již nachyloval k západu. Poslední paprsky zá řily hájem, 
z travnaté p ůdy po kmenech ke stinným korunám. Dosud 
neochablo veselí. Hudba tém ěř nepřetržit ě hrála, smích a žert 
nemdlely, zp ěv rozja řených student ů zavzníval veseleji a 
hlu čněji.
Dole v háji byl jich houfec rozložen. N ěkteří z nich sed ěli na 
hrub ě tesaných lavi čkách, jiní v tráv ě pod stromy a každý z 
nich často a d ůkladn ě nahýbal džbánek k úst ům. Zpívali, smáli 
se a vtipkovali. Jen Špína z nich byl zamlklý. Sed ěl na kraji 
lavi čky, opíraje spánky do dlaní. Kastorový klobouk sed ěl mu v 
týle, dlouhé šosy, jako vlaš ťovčí křídla, visely mdle, jako 
zlomená peru ť přes lavi čku.
„Tys n ějaký zoufalý, Špíno! Co je ti?“ volal jeden ze stude ntů.
„Nech mne!“ odtušil mrzut ě dlouhý filozof a chopiv se džbánku 
pil dlouhým douškem.
„Kde je Zelenka, toho jsem tu ješt ě nevid ěl!“ ptal se op ět první. 
A jiný mu za Špínu odpov ěděl:
„To víš, ten tu není, ten doma d ře, baba. Bojí se výslechu, je 
příliš opatrný.“
„Jest řáb! Jest řáb!“ zvolal náhle jiný a ukazoval džbánkem na 
Rollerku, která majíc na levé ruce vá ček opodál vyzvídav ě
kráčela.
Všichni se dali do smíchu.



Alois Jirásek: Filosofská historie

„Vivat commissarius!“
„Vivat doctissima!“
„Vivat Xantippe!“
Studenti p řipíjeli „paní komisarovi, veleu čené“, nebo ť paní
Rollerová chodívala co rok na ve řejnou zkoušku filozofskou, 
kdež vedle u čených pán ů přísedících a pozvaných sedala, s 
autorem v ruce.
Rozumí se, že zkoušení z toho m ěli malé pot ěšení, pon ěvadž
Rollerka ne řídila se starým pravidlem, aby to, co ve škole 
připraveno, se tam sn ědlo. Zanedlouho po zkoušce v ěděly i 
báby na podsíni prodávající, který z filozof ů propadl.
Zdálo se, že paní pulmistrová porozum ěla, komu ty hlu čné
přípitky sv ědčí.
Zastavivši se nedaleko, hled ěla na hlu čné a rozja řené studenty 
svým pichlavým zrakem.
„Vivat Horatius Flaccus!“ vzk řikl náhle jeden z nich a druhý 
hlasem daleko zn ějícím dodal:
„Ale ten vzh ůru nohama!“
Hlučný, bujný smích byl odpov ědí a džbánky zacvakaly 
poznovu.
Rollerku jako by srše ň bodla. Obrátivši se, kvapn ě pospíchala 
odtud.



• dramata

� trilogie „t ří Janů“: Jan Hus; Jan Žižka; Jan Rohá č

� Vojnarka

� Lucerna
(paní kn ěžna, mlyná ř, vodník)

Luc

Alois Jirásek – dílo



Česká historická próza 
Zikmund Winter (1846 – 1912)

• nar. v Praze
• stud. na Akad. gymnáziu 

v Praze
• stud. teologie a historie
• učitelská práce v Pardubicích,   

Rakovníku, Praze
• studia rakovnického a  

pražského archivu
• práce o historii církevního života,  

dějinách řemesel, život ě na 
vysokých školách v Praze



� Rozina sebranec
(novela)

� Mistr Kampanus
(rom án; Jan Campanus Vod ňanský;
Mistr Kampanus X Mollerus)

„Pokud budu živ, ty se mezi profesory nedostaneš, 
ne pro velikou a pov ěstnou lenivost svou, ne pro 
malé a hubené v ědy své, ale pro povahy svého srdce 
a svého ducha.“
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Jan Gebauer – jazykov ěda

� stať o nepravosti RKZ

Jaroslav Goll – historie

T. G. Masaryk – filozofie, politika

odpůrci:
články v N árodních listech, Osv ětě („zrada národa“)

od r. 1888 vychází Ott ův slovník nau čný

Vědecký realismus



Ottův slovn ík naučný



Otakar Hostinský (1847 – 1910)

• estetik
• studie o hudební skladb ě

• studie O realismu um ěleckém

- formuloval zásady realistické metody: 

- realistický spisovatel je „léka ř, který diagnostikuje  
chorobu, aby mohla být lé čena“

- realistické fikci nejde o pravdivost, ale 
o věrohodnost

Vědecký realismus


