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     Jan Gebauer (8.10.1838 - 25.5.1907) 
 
      Před sto lety, 25. května 1907, zemřel jeden z našich nejvýznamnějších jazykovědců, profesor 
Jan Gebauer. 
 
      Není příliš známé, že je rodák z našeho kraje. Narodil se 8. října 1838 v nevelké chalupě v 
Úbislavicích u Nové Paky. K chalupě patřilo asi pět hektarů podhorských políček, trocha luk a 
kousek lesa. "Otec a matka byli samá práce a já jsem vypomáhal, když jsem poodrostl, kde jsem 
stačil. ... Práce v hospodářství počínaly na jaře a končily mlácením o Vánocích, a potom asi od 
Vánoc do jara otec tkalcoval," vzpomínal po letech Jan Gebauer. Nelehký život v podhorské vesnici 
a rodinné prostředí jistě ovlivnily jeho pracovitost i houževnatost, schopnost "poprat se" s problémy 
a těžkostmi, které život přinášel.  
 
      Po ukončení obecné školy v rodné vsi odešel dvanáctiletý studovat na jičínské gymnázium 
(1850-58). Otec mu prý pravidelně v neděli přinášel do Jičína čisté prádlo a nejnutnější jídlo, 
vypomáhal mu i strýc z nedaleké Radimi. Už na gymnáziu si začal přivydělávat kondicemi. Po 
maturitě nastalo těžké rozhodování. Rodiče už dále nemohli nejstaršího syna podporovat, a tak se 
nabízela teologie. Z té po roce odešel na filozofickou fakultu, kde vystudoval češtinu a němčinu. 
 
      Působil pak čtyři roky jako středoškolský profesor na reálce v Pardubicích (1865-69). Tam se 
šťastně oženil, v prosinci 1869 se jim tam narodila dcera Marie, později spisovatelka knížek pro 
děti, vzpomínkové knihy na slavného otce, ale i editorka spisů Boženy Němcové. Už zde začal Jan 
Gebauer svou vědeckou činnost a ta jej roku 1870 přivedla do Prahy, záhy na katedru univerzitní. V 
roce 1881 byl jmenován řádným univerzitním profesorem. 
 
      Jeho univerzitní působení přiblížil prof. dr. Theodor Syllaba v knize Jan Gebauer na pražské 
univerzitě (vydal Archiv UK Praha 1983), později téma rozšířil v knize Jan Gebauer (Praha, 
Melantrich 1986. Tam najde zájemce i bibliografii, ukázky z díla a další dokumenty). Prof. Syllaba 
píše i o překážkách, které tehdejší konzervativní síly stavěly do cesty vědci na výsost preciznímu, 
jehož práce byly ceněny celou slavistickou vědou. Samostatnou kapitolou Gebauerovy vědecké 
činnosti byla účast na tzv. rukopisných bojích, do nichž přinesl svou zasvěcenou znalost 
staročeštiny, když poukazoval na jazykové tvary a jevy v rukopisech použité, které ve staročeských 
textech nikde nebyly. Gebauer dovedl spojovat činnost vědeckou s aktuálními potřebami tehdejší 
naší národní společnosti. Dovedl prosadit vědeckou pravdu proti líbivé, ale falešné romantické 
tradici. 
 
      Jan Gebauer byl spoluautorem prvních "Pravidel, hledících k českému pravopisu a tvarosloví", 
dlouhá léta používaných středoškolských učebnic češtiny, ale zejména autorem základních děl 
vědeckých - Historické mluvnice jazyka českého a Slovníku staročeského.  
 
      Jeho dílo zůstává základem české, ale i slovanské jazykovědy, jejíž vývoj svým dílem 
významně ovlivnil. Z jeho slovanského semináře vyšli žáci, kteří i nadále zabezpečili vysokou 
úroveň české slavistiky i bohemistiky. Byli mezi nimi mj. Jan Herben, Albert Pražák, Pavel Váša 
nebo litomyšlský rodák Quido Hodura, který ještě v 50. letech 20. století přednášel na pražské 



pedagogické fakultě a byl jakýmsi pokračovatelem svého slavného univerzitního učitele. Vědecký 
odkaz Jana Gebauera zůstává živý, na jeho základní díla navazuje celá naše další jazykověda. 
 
      Miroslav Hanuš (15.5.1907 - 26.9.1995) 
 
      Na letošní 15. květen připadá sté výročí narození spisovatele a středoškolského profesora 
Miroslava Hanuše.  
 
      Narodil se v Praze-Břevnově, v Praze vystudoval gymnázium i filozofickou fakultu Univerzity 
Karlovy a stal se středoškolským profesorem. Několik let působil na severní Moravě, od roku 1937 
až do konce života žil v Chrudimi, kde vzniklo celé jeho literární dílo. Přes třicet let tam učil na 
gymnáziu. 
 
      První jeho knihy vycházely za války, první jeho dva romány recenzoval např. Václav Černý v 
Kritickém měsíčníku. I počáteční léta poválečná přinášela každý rok jednu knihu. U Hanušových 
próz upoutával psychologický pohled na lidi vykořeněné, hledající a někdy i ztrácející smysl života; 
v Bílé cestě mužů či Setkání na Pakku se inspiroval životem polárníků, tedy lidí, kteří v mezních 
situacích překonávali samy sebe. 
 
      Významné místo v Hanušově vývoji zaujalo ve druhé polovině 50. let jeho dílo o J. A. 
Komenském (Osud národa a Poutník v Amsterodamu). Představil v něm Komenského jako člověka 
své doby v celé šíři i hloubce, nejen jako náboženského myslitele, spisovatele či vědce a jako 
důsledného obhájce českého národa, ale i Evropana s nadnárodním rozhledem. Hanuš tu využil jak 
svou erudici historika, tak i zkušenost autora psychologických románů. Je stěžejním dílem svého 
autora i stěžejním dílem o Komenském v naší literatuře. 
 
      V letech 60. psal a vydával převážně povídky s hlubokým pohledem na složitý lidský život, 
myšlenkově významný byl zejména soubor Čtvrtý rozměr. V jeho bibliografii jsme zaregistrovali 
"mezeru" mezi lety 1949 - 1955, měli bychom si však povšimnout také více než desetileté "mezery" 
další (1969 až 1980). Reedice románu Méněcennost (z r. 1942) musela být po vytištění (1972) 
"uskladněna", do prodeje byla uvolněna až po pěti letech! 
 
      V prosinci 1970 si mi postěžoval: "Zastavili mi tisk nové knížky, která už byla po sloupcové 
korektuře a zlomená do stránek." V té době se začal zabývat životem a prací někdejšího 
generálního tajemníka OSN Daga Hammarskjölda. "Doufám, /.../ že ten svůj poslední román 
dokončím, nezajímaje se o to, vyjde-li kdy nebo vůbec." Viděl pozoruhodnou paralelu mezi 
Hammarskjöldem a Komenským. Tak jako se Komenský snažil v polovině století sedmnáctého o 
porozumění a smír mezi národy Evropy a znesvářenými náboženstvími, snažil se o totéž o tři století 
později Dag Hammarskjöld. "Žil jsem v jeho společenství devět let a teď dokončuji opisování 
rukopisu, ačkoli ani tady se nevyhnu korekturám, eliminacím a novému pohledu," psal mi v létě 
1977. Ale nebylo to dílo poslední, jak se na počátku obával. "Byl bych vděčný za milostivé 
poskytnutí času, abych zachytil ještě polemiku s Teilhardem, námět vzrušující a tak naprosto 
nečekaný, že kvůli němu bych si opravdu přál být ve formě ještě rok dva." 
 
      Miroslav Hanuš měl to štěstí, že se dočkal konce totality, že vydal ještě pár knížek, třeba 
Konkláve, fiktivní příběh s problémem dobra a zla, ale i obavou o přežití lidstva, jež mohou 
zachránit jen lidé s vyšší morálkou, "s nápadně vyhraněným kladem". Bohužel ona jeho velká práce 
o Hammarskjöldovi - Pythagorejské ypsilon - zůstala dodnes nevydaná. A tak má česká kultura a 
literatura vůči Miroslavu Hanušovi ještě značný dluh. 
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