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L898; Několik hapitolek z dějín našl slovesnosti,l912). Sousďeďoval se v nich
i k problematice novější literatury 19. století; objevně pťrsobily zvláště
ieho studie o počátcích obrozenského básnicwí, jeŽ provázel i edicemi
(Almanachy A. J. Puchmajera, l9l7-21).

Ve Vlčkově vědeckém díle došla uskutečnění snaha zvládnout rozsáhlou,
pozitivistic\fm pojetírn vědy ovlivněnou základnu historick ch fakt
v myšlenkově uceleném obraze děiinné epochy. Podněty vypl;!'vající z osa-
mostatnění literárního dějepisectví a z uplatnění historismu v litetárním
studiu silně ovlivnily další podobu české literrírní historie a v individuálně
odlišnfch podobách se objevovaly ve všech pracích tzv. Mčkovy školy,
k jejímž piedstavitel|m patňili J. Jakubec, J. Hanuš, J. Máchal i mladší
M. Hfsek' A. Pražák aj.

JindŤichYodák
/  1867 -r9 40 /

Literární a divadelní kritik, vycházející z rea|istického pojeti
umě|eckého díla a podíleiící se na myštenkovém a metodo|ogickém
rozmachu kritiky 90. |et; prrikopnickou lohu sehrá| zejména
v oblasti kritiky divadelní. Svfmi referáty soustavně stedujícími
téměÍ padesát let vfvoje dramatu podstatně pňispěl k vybudování
teoretickfch základ ' kritickfch měňítek i odborné terminologie
moderní české dívadelní kritiky.

JindŤich Vodák se narodil 8. l l. l867 v I'ysé nad Labem a po stuď1ch
češtiny a francouzštiny na filozofické fakultě Karlovy univerzity učil od
r, 1894 iako stiedoškolsk]f profesor v několika městech, než zakotvil
v r. l899 v Praze jako francouzštinái ŽiŽkovské reálky. Z francouzštiny také
pčekládal (E. Roda, N. C. Flammariona, F. R' chateaubrianda, Stendhala,
G' Flauberta) a zpracovával hesla o francouzské literatuŤe pro Ottťrv Slov-
ník naučn1i. Na začátku 90. |et zača| piispívat do Literárních listir a jinj'ch
časopisťr, v nichž vystupovďa mladá kritika v čele s F. X' Šaldou (v r. 1908
s ním a s J. s. Macharem redigoval literární časopis Novina); brzy byl
v-šak získán Janem Herbenem pÍo soustavnou spolupráci v realistickém
Čase, jemuž zťrstal věren až d,o jeho zániku v době lrvní světové války.
Vystťídal pak několik dalších novin (Česká stráž, Venkov, Československé
noviny) a časopisťr (Jeviště, jež také redigoval) a zakotvil jako kulturní
zpravodaj Českého slova, které bylo ve své době vyhledáváno právě pro
Vodákťrv pohotově reagující a soustavny divadelní referát.

Po vzniku republiky byl Vodák jmenován radou ministerstva školství
a |928 dostal čestn' doktorát filozofie, ale vnější pocty nijak nezměnily
Život novinového kritika, nerinavně posuzujícího - většinou pod šifrou

jv - novinky české literatury a téměŤ denně vysedávajicího na premiérách
a generálkách velkych divadel i drobnyclr profesionálních či ochotnickfclr
scén. ZemŤel 10. 4. l94o ve svém bytě na Žižkově na zápal plic; ieště tyž
den vyšly v Českém slově ieho poslední dva divadeiní referáty, dopsané
několik hodin pied smrtí.

První recenzi uveieinil Vodák v roce Nerudovy sÍIrrti (l89l); touto
shodou jako by byla symbolicky vyjádiena kontinuita mezi kritickou tvor.
bou obou autortr a jejím zaměňením. Vodák, po cel]i Život kritik denních
listir' pokračuje nejen v Nerudově pojetí novinové kritiky, ale směŤuje
i k obdobnjm otázktírn: k nrírodní vzdělanosti a její duchovní rirovni,
k osobitosti a [dovosti literatury a ke vztahu tvorby k vyspěl m formám
národnÍho života. Podoba těchto problémri je u Vodáka od počátku piozna-
menána vlivem politického tealismu, zejména jeho zdrirazĚovríraím klíčové
rilohy kritiky v nápravě společrrosti a lidského individua i poietím sociálních
a morálních vxahťr mezi uměnim a životem' Samo soustŤedění k denní
službě v tisku blízkém realismu znamenalo pro Vodáka do jisté míry i pŤi-
jetí Masarykovy pŤedstavy o vfznamu drobné pozitivní práce pro rťrst
myšlenkové rirovně české společnosti: ve shodě s tímto ideálem včlenil do
novin literární a zejména ďvadelní kritiku a vytvoŤil z ní pravidelnou a sa-
moziejmou součást denního tisku.

Jindiich Vodák ie však také současníkem kritického nástupu generace
90. let a s F. X. Šďdou a F. V. Krejčím jedním z troiice jejích nejv1i'razněi-
ších kritikťr; ztělesůuje mezi nimi typ autora' pro něhož se kritická tvorba
stala jedinou oblastí ďla a iedinÝm zpirsobem sebevyjáďení. S generačním
ílsilím spoiuje Vodáka dÍrraz na metodologickou stránku kÍitické činnosti
a snaha postavit kritiku na odborně vědeckf základ. Vodák - podobně jako
Šalda, Klejči i Procházka - hledá cestu k takovému soudu v pčikladu
francouzské kritiky posledních desítiletí (H. Tairre, J. M. Guyau' E.
Hennequin), k níŽ má blízko i svjm odborn]Ím romanistickfm zaměňením.

V duchu individuďismu geneÍace 90. let zdťrrazůuJe také Vodák jedineč-
nost uměleckého v'.irazu a stylu, v kritice pak rozhodujíc! vjznam osobního
zaujetí; i on tak realizuje ristčední problém kritiky z konce století - poměr
mezi subjektivním ákladem a objektivním vfznamem kritického soudu.
U Vodáka se tato vnitĚní antinomie na první potrled kloní k pÓlu odosobně-
né vědeckosti: piispívá Í< to*.' zdťrrazrlovaná akribie jeho posudkri a smysl
pro detail, aparát odbornfch poznatkťr, dávající najevo sčetlost a pouče-
nost, i literárněhistorická snaha začleĚovat kÍitizovaná díla do v vojov!'ch
souvislostí. PŤes všechno usilí o definitivni platnost však tyto soudy často
odhaluií vfchoďsko v tyze subiektivním vkusu a vnimryosti kritikově'
které se ve Vcdákově pňípadě v podstatě kryly s uměleckj'm realismem.
PÍoto viděl umělecké wcholy v ruském románu 19. století a v dramatioe
Ibsenově, proto prosazoval vfznanr Macharfrv v české poezii a valnou mě-
1611 1'ytvočil i jeho velkou popularitu na začátku 20" století. Rozsahem ne-
velké Vodákovy stati o literatuŤe měly leckdy prrikopnick1i vfznam v pče.
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|898; Několik kapitolek z dějin naši sloaesnosti, 1912). Soustieďoval se v nich
i k problematice novější literatury 19. století; objevně pŮsobily zvláště
jeho studie o počátcích obrozenského básnictví, iež ptováze| i edicemi
(Almanachy A, J. Puchmajera, L9l7-2t).

Ve Vlčkově vědeckém díle došla uskutečnění snaha zvládnout rozsáhlou,
pozitivisticlcjm pojetím vědy ovlivněnou základnu historickj'ch fakt
v myšlenkově uceleném obraze dějinné epochy. Podněty vypl vající z osa-
mostatnění literárního dějepisectví a z uplatnění historismu v literárním
studiu silně ovlivnily další podobu české literární historie a v individuát,:ně
odlišnfch podobách se objevovaly ve všech pracích tzv. Vlčkovy školy,
k jejímž pčedstavitelťrm patčili J. Jakubec, J. Hanuš, J. Máchal i mladší
M. Hfsek, A. PraŽák ai.

JindŤichVodák
/  7867 -L9 40 /

Literární a divadelní kritik, vycházeiící z reatistického pojeti
umě|eckého díla a podílející se na myš|enkovém a metodologickém
rozmachu kritiky 90. let; prrikopnickou růlohu sehrál zejméná
v ob|asti kritiky divade|ní. Svfmi referáty ooustavně s|edujícími
téměŤ padesát |ef vfvoje dramatu podstatně pÍispěl k vybudování
teoretickfch základri, kritickfch měňítek i odborné terminoto3ie
moderní české divadelní krit iky.

JindŤich Vodák se narodil 8. ll. 1867 v Lysé nad Labem a po studiIch
češtiny a francouzštiny na filozofické fakuttě Karlovy univerzity učil od
r, t894 iako stiedoškolsk1i profesor v několika městech, než zakotvil
v r. 1899 v Praze jako francouzštináč žiŽkovské reálky. Z francouzštiny také
piekládal (E. Roda, N. C. Flammariona, F. R. Chateaubrianda, stenáhab,
G. Flauberta) a zpracovával hesla o francouzské literatuňe pro ottriv Slov-
ník naučnf. Na začátku 90. let začal pŤispívat do Literárních listri a jinfch
časopisťr, v nichž vystupovala mladá kritika v čele s F. X. Šaldou (v r. tÓos
s ním a s I. s. Macharem redigoval literární časopis Novina); brzy byl
v-šak získán Janem Herbenem pÍo soustavnou spolupráci v realistickém
Čase, jemuž zťrstal věren aŽ do jeho zániku v době první světové války.
VystŤídal pak několik dalších novin (Česká stráž, Venkov, Československé
noviny) a časopisťr (Jeviště, jež také redigoval) a zakotr'il jako kulturni
zpravodaj Českého slova, které bylo ve 'u? aobě vyhledáváno právě pro
Vodákriv pohotově reagující a soustavnjr divadelní referát.

Po vzniku republiky byl Vrcdák jmenován radou ministerstva školstvl
a |928 dostal čestn!' doktorát filozofie, ale vnější pocty niiak nezměnily
Život novinového kritika, nerinavně posuzujícího - většinou pod šifrou

31s v
jv - novinky české literatury a téměi denně vysedávajicího na prerrriérách
a generáIkách velk1ich divadel i drobnfclr profesionálních či tx:hotnickych
scén. Zemňel L0.4. L940 ve svém bytě na Žižkově na zápd, plic; ieště t;,lž
den vyšly v Českém slově |eho posledrri dva divadeirrí referáty, dopsané
několik hodin pÍed smrtí.

První recenzi uveŤejnil Vodák v roce Nerudovy srffti (189l); touto
shodou jako by byla symbolicky vyjádÍena kontinuita mezi kritickou tvor-
bou obou autortr a jejim zaměčením. Vodák' po cel;f život kritik de'nních
listťr' pokračuje neien v Nerudově pojetí novinové kritiky, ale směčuje
i k obdobnfm otázkám: k národní vzdělanosti a její duchovní urovni,
k osobitosti a lidovosti literatury a ke vztahu tvorby k vyspěljm forrnám
národního Života. Podoba těchto problémťr je u Vodáka od počátku p|ozna-
menána vlivem politického realismu, zejména jeho zdťrrazĎováním klíčové
ulohy kritiky v nápravě společnosti a lidského inďvidua i pojetim sociálních
a morálních vaahťr mezi uměním a Životem. Samo soustčedění k denní
službě v tisku blízkém realismu znamenalo pro Vodáka do jisté míry i pŤi-
jetí Masarykovy pčedstavy o vfznamu drobné pozitivní práce pro rťrst
myšlenkové rirovně české společnosti: ve shodě s tímto ideálem včlenil do
novin literární a zejména divadelní kritiku a vytvoiil z ní pravidelnou a sa-
mozieimou součást denního tisku.

JindŤich Vodák je však také současníkem kritického nástupu generace
90. let a s F' X. Šaldou a F. V. Krejčím iedním z trojice jejích nejvyrazněj.
ších kritiktt; ztělesrluje mezi nimi typ autora' pro něhož se kritická tvorba
stala iedinou oblastí díla a iedinjm zpťrsobem sebevyjádčení. S genetačním
usilím spojuje Vodáka dtrraz na metodologickou stránku kritické činnosti
a snaha postavit kritiku na odborně vědeck! základ. Vodák - podobně jako
Šalda, Krejčí i Procházka _ hledá cestu k takovému soudu v piíkladu
francouzské kritiky posledních desítiletí (H. Taine, J. M. Guyau, E.
Hennequin), k níž má blízko i sv m odborn m romanistickrm zaměienim.

V duchu individualisrnu generace 90. let zdťrrazĚuje také Vodák jedineč-
nost uměleckého vyrazu a stylu, v kritice pak rozhodující v1fznam osobního
zauietí; i on tak realizuje ristňední problém kritiky z konce století - poměr
mezi subjektivním základem a obiektivním vfznamem kritického soudu.
U Vodáka se tato vnitĚní antinomie na první pohled kloní k pÓlu odosobně-
né vědeckosti: pňispívá i. to''..' zdťrrazrlovaná akribie jeho posudkir a smysl
pro detail' aparát odborn; ch poznatkťr' dávaiící najevo sčetlost a pouče-
nost, i literárněhistorická snaha začlerlovat kritizovaná dila do vfvoiovych
souvislostí' Pies všechno risilí o definitivní platnost však tyto soudy často
odhalují vfchoďsko v tyze subjektivním vkusu a vnímryosti kritikově,
které se ve Vcdákově pŤípadě v podstatě kryly s uměleck m.realismem.
Proto viděl umělecké wcholy v ruském románu 19. století a v dramatioe
Ibsenově, pťoto prosazoval v znam Macharfiv v české poezii a valnorr rně-
1gu vytvočil i ieho velkou popularitu na začátku 20" století' Rozsahem ne-
veiké Vodákovy stati o literatuŤe měly leckdy prťlkopnicky vfznam v pie-
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hodnocení ňady dobově platnfch literárněhistorickfch soudú (napi.
o Máchově byronismu, o básnickém v!'znamu M. Z. Poláta aj.).

I v činnosti divadelďbo referenta - nejpodstatnější sloŽce Vodákova
kritického odkazu - sé prosazovala orientace k psychologickému realismu.
Na českém divadle ho pčedstavovaly zeiména režie J. Kvapila z počátku
20. století a herecké osobnosti H. Kvapilové a E. Vojana. Teoreticky smě-
iovaly Vodákovy kritiky k modernímu poietí divadla jako svébytné umělec-
ké oblasti vywáčené jednotou složek divadelního projevu. DivadelnÍ re-
ferát' kterj'byl v tradiční novinové podobě většinou omezen na zhodnocení
dramatického textu, jeŽ doplĚovďy všeobecné soudy o rrj,konech pčedsta-
vitelťt jednotlivfch rolí, Vodák zbavil tohoto iednostranného zietele k li-
terárně dramatické sloŽce a posunul ho - po iniciativďch podnětech Neru.
dovfch a Hostinského a shodně se svjm současníkem V. Tillem - blíže
k rozboru konkrétďho divadelnÍho pčedstavení. Vodákovy kritiky sleduií
scénogtafickou stránku a soustieďrrjí se k režijnímu pojetí hry; zejména
však pečlivě rozebíra|í práci herce' kterého chápou iako záHadďho' nič.ím
nenabraditelného činitele ďvaďa' vytváiejlcího z dramatického textu
konkrétní r'měleckÍ'war. Vodák se ve svfch rozborech postupně dopraco-
vával k stále pčesnějšímu a iernějšímu postižení zpŮsobu, iakjm herec
pňevádí dramatickou osobu do specifiky hereckého materiálu (gesta, hlasu,
masky atd.) a vyjadfuje iirn ieií iednání a duševní stavy. Uměním popsat
vyazové prostčedky a zhodnotit zpťrsob jejich uplatnění v iedinečném
hereckém vltvoru znamenďy Vodákovy kritiky.mnoho pro v!'chovu něko.
lika generací českfch bercťr. Piesnf popis, schopnf evokovat prchavf
uměleck!' zážitek' plnÍ neocenitelnou sluŽbu historii českého divadla: ve
Vodákovfch referátech jsou od 90. let fixovány rysy dobového hereckého
proievu a zachována konkrétní piedstava o umění ieho neivětších piedsta-
vitelťt. Vodákovy rozbory rolí H. Kvapilové, M. Hiibnerové a zvláště
E. Vojana woÍí ve svém soubrnu jedinečné monografické portÍéty.

Vodák sledoval vyvoi českého ďvaďa v celé jeho šíči' nevyhfbaie se
činnosti pÍedměstskfch scén a mďfch poloprofesionálních či ochotnickfch
souborir. Se zvláštní péčí se zablval po cel!'život prací mladj'ch ďvadelrťkťr
a doveď v !í rozpoznat Živé umělecké hodnoty i tehdn vycMzely-li
z principťt vjvojově už vzdálenfch Vodákovu realistickému vfchodisku:
tak patÍil napŤíklad k obďvovatelťrm režijní tvorby E. F. Buriana a k nei-
bliŽším pŤátellm |eho ďvadla D.

Vodákovo dílo' pčedstavující zejména v české divadeln| kritice po meto-
dologické i teoretické stÍánce zakladatelskou hodnotu, z{rstďo za autorova
Života rozptÍ'leno na stÍánkách novin a časopistr. Vodák sám mimo několik
pŤíležitostnj.ch spiskťr nevydď jediné větší knihy; teprve po ieho smrti vyšlo
péčÍ A. PraŽáka, l. Trágra a Vodákovy Ženy AntonÍny několik svazkťr
kritického dLIa'jež zachycuií nejpodstatněiší oblasti jeho kritického odkazu
(Kapitoly o dramatě, |94|i Eduard Vojan, |943; Cestou, |946).

Jaroslav VrchlickÝ
/L853-19L2/

PÍední osobnost |umírovské poezie, autor monumentálního díla,
které zahrnuje všechny druhy literárnl tvorby včetně pÍekladú'
|iterárnÍch studlÍ e kritiky. Ve Yrchlického schopnost| zmoc|lovet
se hodnot světového písemn|ctví z rrlznfch hlstor|ckfch etap
I kuItur a vyrovnávat se s nlmi pžekladem nebo vlastnÍ poez|í,
v ieho snaze o myš|enkovou i tvarovou náročnost až honosnost
a konečně i v tom, k iaké vlrtuozltě dovedl ěeskou básnickou ňeč
a techniku, vrcho|Í osobitfm zprlsobem poetické tendcnce
|9. století. Smyslovost jeho poezie' její obrazové bohatství'
vyjád ení touhy po poznánÍ i vnitÍního neklidu modcrního
člověka' jeho sváru mez| záimy individuálními a spo|eěenskfml
I mezl vírou v budoucnost a zkostí z nÍ otvíraly nové cesty
českému básnictvÍ 20. století.

Vlastním iménem Emil Frída. Naroďl se |7. 2. 1853 v Lounech
v rodině kupce. Jeho áimy a zá|iby v mládí nejvíce ovlivnil strfc' faráč
v ovčárech na Kolíosku, kde chlapec většinou uávil svá dětská léta. Strf-
cťrv vliv také neispíše rozhodl o tom' že Vrcblickf po maturitě Da klatov-
ském gymnáziu v t, 1872 šď studovat teologii. Ale už v pr'mÍm sernestrru
pÍestoupil na filozofickou fakultu' kde si zapisoval filozofii, historii a román-
ské iazyky. Po tiech letech odejel jako vychovatď do sevemí Itálie. lďtě
pŤedtím vyšla ieho knižní prvotina, lyrická sbkkz Z hlubin (L875). Ročoí
púsobení v ltáIii bylo dobou jeho prudkého r'měleckébo a myšlenkového
rírstu, kdy pčekonával q|aďstvÝ pesimismus, uvědomovď si postavení
a poslání českého básníka a dychtivě se vyrovnával s novj:ni podněťy
ewopskfch literatur; dokládají to zaiímavé Dopiry J. Vrchlického se S.
Podlipshou (1917) i sbírky inspirované italskjm pobyten. Po návratu
VrchlickÝ krátce učil na učitďském ristavu v Praze a l L877 získal místo
tajemnika na české technice. O dva roky pozděii se oženil s dcerou spiso-
vatďky Sofie Podlipské Lur|milou. Pňi zaloŽent České akademie věd a umě-
ní (1890) se stal taiemn{kem iejÍho uměleckého odboru. V r. 1893 byl ime-
nován profesoren všeobecné literatury na Karlově univezitě. tiž v této
době i později byl zahrnován vysokÍmi poctami: byl .členem několika
zahraničních akademií, v r. 1901 byl jmenován členem Panské sněmov-
ny, kde r. 1906 pronesl jedinou parlamentní ieč, a to ve prospěch všeobec-
ného blasovacího práva. Na začátku 90. let prožil hlubokou citovou i tvťtrčí
krizi, vypljvajlcí' z torwatu manželství a z rostoucích konfliktťt a nakonec
i rozchodu s mladou literaturou. obojí zanechďo stopy v pesimistickj'ch
tÓnech Vrchlického tvoťby z konce století a v pochybách o vlastním dfle.
V létě r. 1908 bo postihla uprostied plné tvťrrčí práce mozková mrtvice,
která mu znemožnila jakoukoliv další intelektuální činnost. Poslední léta
Života trávil pÍevážně v DomaŽlicích' kde také 9. 9, |9|2 zemiel.
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