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Informace
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Narození: 23.8.1851 v Hronově.
Úmrtí: 12.3.1930 v Praze (bylo mu 79 let).
Byl to český prozaik, dramatik a politik, autor řady historických románů a představitel realismu.
Navštěvoval umělecký kroužek v Kavárně Union na Národní třídě.
Působil jako redaktor časopisu Zvon.

●

Byl zastáncem samostatnosti českého a slovenského národa.
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jeho otec: Josef Jirásek- tkadlec a poté pekař.
jeho matka: Vincencie Jirásková( Prouzová).
sourozenci: Helena, Josef, Emílie, Rudolf, Žoﬁe, Božena, Adolf a Antonín.
Navštěvoval německé benediktinské gymnázium v Broumově, poté české gymnázium v Hradci Králové a
na pražské univerzitě vystudoval historii.
14 let žil v Litomyšli a působil tam jako gymnaziální profesor českého jazyka, dějepisu a zeměpisu.
12.8 1879 se oženil s Marií Podhajskou a měli 8 dětí.
Roku 1888 se přestěhoval do Prahy a teprve za 5 let získal prostorný byt v Resslově ulici na nároží
dnešního Jiráskova náměstí, kde je jeho pamětní deska. V bytě potom žil až do smrti.
V Praze vyučoval na gymnáziu v Žitné ulici.
Pobyt v Praze mu dal možnost styku s uměleckým i vědeckým světem. Například s: Mikolášem Alšem, J.V.
Sládkem, Jaroslavem Vrchlickým a Josefem Thomayerem.
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3.7 1890 byl zvolen řádným členem České akademie věd a umění a roku 1901 byl jmenován mimořádným
členem Královské české společnosti nauk.
Často podnikal studijní cesty do míst, kam umisťoval děj svých děl např: Chodsko, Drážďany, jižní Čechy,
Kostnice, Itálie, Slovensko, Bled a Uhry.
V květnu 1917 jako z prvních podepsal Manifest českých spisovatelů, významné prohlášení podporující politické
úsilí o státní samostatnost českého národa.
Účastnil se čtení deklarace vyhlášení československé samostatnosti 28.10 1918 v 11 hod. pod sochou sv.
Václava.
V období tzv. první republiky se často setkával s prezidentem Tomášem G. Masarykem. 21.12 1918 ho vítal po
jedné hodině odpolední projevem na Wilsonově nádraží v Praze při jeho návratu do vlasti.
Univerzita Karlova udělila Jiráskovi 2.4 1919 český doktorát ﬁlozoﬁe.
23.9 1921 vystoupil Jirásek z římskokatolické církve, zůstal sice nadále věřícím křesťanem, ale do žádné církve už

Politika
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V nově vzniklé Československé republice se stal poslancem Revolučního národního shromáždění Republiky
československé.
V parlamentních volbách v roce 1920 získal senátorské křeslo v Národním shromáždění. Senátorem byl do roku
1925.
V parlamentu zasedal za výrazně pravicovou Československou národní demokracii. Jeho vstup do Československé
národní demokracie byl logický, protože tato strana byla pokračovatelkou strany mladočeské, jejímž přívržencem byl
Jirásek před válkou.
V politice setrval až do své nemoci, která mu také znemožnila psát.
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Jirásek psal povídky, kroniky, epopeje, divadelní hry, dramata a romány. Soustředil se na nejstarší období,
Husitství, dobu podbělohorskou a Obrození.
První významné práce vznikají v Litomyšli( Psohlavci nebo Filosofská historie, která pojednává o životě
studentů v Litomyšli, jeho první povídka Poklad, Povídka z hor, Skaláci).
V Praze vznikají všechna jeho dramata i nejrozsáhlejší románová díla.( Staré pověsti české zahrnují období
bájné a předdějinné, Balada z rokoka, rozsáhlé romány Mezi proudy a nedokončený Husitský král.
Divadelní hry přispívaly k prosazování realismu na jevišti.( Vojnarka, Emigrant, Jan Žižka, Jan Hus a
pohádkově laděná hra Lucerna).
Jiráskova tvorba byla v oblibě hlavně koncem 19. století a ve 20.století. K vydání jeho spisů přikročilo
nakladatelství Jan Otto.
Od roku 1903 byl v penzi a věnoval se výhradně literatuře.
Jeho díla byla později zﬁlmována. Jeho dramata se hrála většinou v Národním divadle.

Ocenění
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V roce 1918, 1919, 1921 a 1930 byl navržen na Nobelovu cenu za literaturu.
Jirásek byl nositelem Československé revoluční medaile.
V srpnu 1921 mu byl udělen bulharský Řád sv. Alexandra a v roce 1926 jugoslávský Řád sv. Jávy.

●

Jirásek patří k našim nejvýznamnějším spisovatelům. Dovedl mistrovsky využít příznačných
historických detailů k podrobnému prokreslení doby. Jeho postavy jsou zároveň nositeli i tvůrci
historie.

Konec

