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-Mluvnickému systémustaroslověnštinyvěnoval Dobrovskjl v tehdejší
vědecké literatuÍe ojediněle prťrkopnick} htinskf spis Zdkíady staroslojazyka (|822); jím si zajistil jako zakladatěl evropstá
oěnského
slavistiky
světovj'ohlas. S mluvnickjm zájmem o staroslověnštinusorri,isíi prťrzkum
staroslověnskj'ch legend a snaha po objasněníněkterj'ch cyrilometodějskj,ch
9.á""k. Dobrovského práce dějepisné,v nichž vždy pievládalo hleďsto
iazykové, vyvrcholily v několikaďlném německém spisu Kitické pokusy
očistitstaršíčeshé
dějiny od pozdějšicho nrysl (l8o3' 1807, 1819). V nich
proveď pčesvědčivoumetodou rozbory nejstaršíchlegend, historicky je
zaÍadi|a interpretovď v'znam někter1|'chpostav českého
stíéaovetu6ori
voj, Ludmila a Drahomíra, Václav a Boleslav).
Ze všechprací Dobrovskéhoproniká jasná veae*a metoda, strohj, kriticismus, snaha po dokurnentámě ověieném postiženískutečností(,,pozaduji svědecM, spolehlivá svěd,ectví, nikoli moŽnosti _ dukazy, nikoli
deklamace.. - 1785); J. !7. Goethe právem oceĎoval jeho mistroátví jak
ve,,všestrannémpochopenípčedmětu..,tak v syntéze,,ťaďcíjednotliviny
v celek... Dobrovs{f byl pŤesvědčeno možnosti rozulnu dobrat se pravdy
a o sfle vědeckéhopoznání; smyslem pro vědeckou pravdu se nesla.i
ieho
polemická vystoupení proti svatojánskému kultu a proti pravosti
Rukopisu
zeleno}orského. I když sám nebyl česky píšÍcímspisovatelem ,,.uěŤil
v moŽnost plného rozvoie českénárodní literatury, piece vytváťel
" svlm
dflem iazykové a teoretické pčedpoklady tohoto rozvoje. Pod jeho pifuním
učitelsk m vliven také vyrostli pňedstavitelé následujícÍ české;ěde;ké
generace l. Jungmann a F. Pďackf.

Josef Durdík
/7837-1902/

Yfraznj pňedstavite|českéestetiky a uměleckékrit|ky 70. tet.
s'ou teoretickou,kritickou i pÍeklradate|skou
činnostíse podílel
na soudobémrÚsilío světovf rozh|eda vyšší
kulturní roveř
českéhopísemnictvÍ.
Naroďl se v Hočicích 15. lo. 1837. Studoval na gy1nnáziu v
Hradci
Králové, od r. 1854 na praŽskérrniverzitě, zejménantoiotii, pčírodnÍ
vědy
a matematiku. Prisobil
i"to sďedoškolskf učitel v Praze i v Litomyšli,
!*
od r. 1870 iako univerzitní docent a nakonec profesor filozofie;
v r. tsgz
pčešelna nově zaloŽenou českou Karlovu univerzitu.
ZernÍe| v Praze
30.6. t902.
Durďkova činnost nenl omezena jen na oblast akademické vědn
na
pttsobenív oboru filozofie a teoretickéestetiky. Zejménav
prvním aesáílett
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básď Byronosvé tvorby pracovď téžiako podnětnf pŤekladateL hlavně
Ťady
beletristic.
celé
do
pŤispívající
publicista
wii, i*; íiterarni kritik,
jako strbující
Osvěta),
Lumír,
Květy'
(švětozor,
časopisťr
iŇiiÁa**ch
pod pseudoÍěč,,tt. iniciativní organizátor kulturního Života. Debutoval
r.
1868.
Ruch
jako
v
almanachu
básník
nyrnem
Jan Bušil dokonce
"Í;
je určen tímto dvojím
; Josefa Durdíka k vjvoji českéliteratury
děl podstatně zaieho aktivity. Jako autor čady filozofick!'ch
jako
kritik pťispěl
""*er*i*
a
slohu
iazyk.a,
,aht ao vytváiení českéhofilozofického
pÍsemnictví.
Durdínárodního
oblast
v
svébytnou
k t,,t"u.'i českékritiky
Kri,tiha (1874),
pojmenovanj'
svazek
ve
shrnul
které
literatuie,
o
r.wy stati
objektivně
tihnou k typu vědeckéhorozboru, zaměieného k odbalování
vystupuie
směru
tomto
V
díla.
uměleckého
vztahtr uvnitŤ
"'isio;r.i"t'
pi'.aít
- stoupenecherbartovskéestetiky - iako podněmÝ prťrkÓpníkvšech
věpq;děišíchtendencí v českékritice a literární teorii, kteréusilovďy o
platnost
nea
nadosobď
o
nebo
díla
áo"tJ,po"''a''í vnitňních zákonitostí
závislost kritického soudu. Ve shodě se sv1frnfilozofickÍm dchodiskem
pcls""uevšakDurdíkestetickéhodnotystrnuleanehistoricky'iakodokokrásy,
;áiJši či méně dokonalé naplĎování věčrréhoideálu absolutní
také
se
poměry.
Proto
formálními
je
neměnnjrni
cele dán
iaeai.', kter;f
náoblastem
jeho
ostatním
k
vztah
i
literatuŤe
o
soudy
kritické
Durdi-kovy
tvorby;
živé
ias1! to
rodní kultury brzy rozelly s konkrétnímvjvojem
podobně
pčírodě,
V
sbírk5l
HálkovY
básní
a.,r.e"av ,,"pr. .,z leho odšudky
rijast v bojích o Smetanu, v nichž stanul piímo na nejkonzervai".ilih"
lloieis* kŤídle.Mezi mnoha Durdíkovj'mi odbornj'mi pracemi zaslouží
jediná
zmínku |eho kniha Kalitogie (1873) iako první a dosud
je takézpra""tasi'
Systematicky
slovnosti.
v
české
zákonech
o
soustavná studie
(L88|).
c$vána Poetika jakožto estetikauměni bdsnického

Arnošt DvoŤák
/ t88Ú'-1933 /

Dramatik, kterf na začátku 20. sto|etípatÍi| k pÍednímautorrlm
historickfmi hrami. V tomto
,'é g"n.,""" a proslu|pžedevším
zástupovéhodramatu.
tzv.
rcem
tv
pozděli
stal
žániu se
otec byl
Arnošt Dvoňák se naroďl 1. l. 188l v Hoiovicích, kde ieho
Prahy
pŤišel
do
v
Písku
a
PŤíbrami
v
gymnáziu
učitelern. Po studiích na
Stď se
1905.
v
r.
absolvovď
a
univerzity
ii
Karl.o-vy
fakultu
na lékďskou
vo;enskÝmIékaÍematotopovolánívYkonávalaždokoncesvéhoživota.
Príní wětovou válku proži1 stŤídavěna několika boiištích. Divaďu se
jako činitel diva.
vrěnoval plně, a to iako dramatik, |ako piekladatel her i
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'ltlyvnickému systé.nru.staroslověnštiny věnoval Dobrovsk!, v tehdejšÍ
v|d1cte literatuie ojediněJe prírkopnick| latinskf
spis Zdkíady starostojazyha (|822);.jím si zajistit
aěnského
iakcr zakladatel ewopské slavistiky
světovj'ohlas. S mluvnickjm zájmem o starroslověnštinu
sou.visii p"t,"t,,*
stafoslověnsk]Íchlegend a snaha po objasněmíněkterj,ch
cy,itometoaeistycrr
otázek. Dobrovského práce dějepisné, v michž vždy pievládalo
hleďsko
jazykové' vyvrcholily v několikaďtném
něrneckém spísu liríacá a pon,uy
oěistit staršíčeskédějiny od pozdějšíchvllm3nstti(l8o3'
l8o7, tsts). i nicn
proveď pťesvědčivoumetodou rozbory nejstarších
legend, historicky je
zaŤadila interpretovď vj'znam některfcl p.,,."u českého
stŤédověku(Boťivoj' Ludmila a Drahomíra, Václav a Boleslav)
Ze všechpracÍ Dobrovského proniká
iasnrá vedecta metoda, strohf kriti
9ismus, snaha po dokumentárně ověčenémLpostižení skutečrrostí6roza.nitoti
duji svědectví, spolehlivá svědecwí, nikoili možnosti dťrkazy,
deklamace.. - 1785); J. \V. Goethe právena ocerloval jeho
mistrovství iak
ve ,,všesttannémpochopení pčedmětu.., tak v syntéze
,,ňadícíiednotliviny
v celek....Dobrovskf byl piesvědčeno možrrostírozunu
dobrát '" pi"'cv
a o sfle vědeckého po'^álí; smyslerr pro vědeckou pravdu
,. ,,.,t" i j.to
poJenická vystoupení proti svatojánskěmu hultu proti
a
pravosti Rukopisu
zelenohorského. I když sám nebyl česky píšícim
spisovatelem a nevěiil
v moŽnosÍ plného rozvoje českénárodni tiit"'"to'y, piece
vywáňel sv1irm
díIem jazykové a teoretické pčedpoklady tohroto rozvoje.
Pod jeho pťímÍm
.vědecké
učitelskjm vlivem také vyrostli piedstavitclé následující
české
generace l. lungmann a F. palackf.

Josef Durdík
/7837-7s02/

Y/raznf pŤedstavitel českéestetiky a urmě|ecké
kritlky 70. |et.
Svou teoretickou, kritickou i pÍek|adatetlskou
člnnostíse podí|el
na soudobém Úsilí o světovf rozhled a vylšší
kutturní Úrovl
českéhopísemnictví.
Naroďl se v HoŤicích 15. lo. 1837. Strrrdoval
na gyn"rnáziu v Hradci
Králové, od r. 1854 na prďské univerátě, zejména
filozofii, pffrodní vědy

a
3ate-13!ku. Pťrsobil !"k i"to stiedoškolskji učitel v p'""" á o ii,o*vsri,
od r. 1870 jako univerzitní
docent a nakonet profesor fiIozofie; ,,.íaaz
pŤešel na nově založenou českou Karlow
urriverzitu. Zemčel v Praze
30.6. t902.
Durďkova činnost nenl omezena
ien na oblast akademické vědn na
ptrsobenl v oboru filozofie a teoretické estetikyl.
Zejménav prvnirn desáett

D

53

své tvorby pracoval téžiako podněmÝ pÍekladateL hlavně básď Byronovj,ch, iako literární kritik, publicisia pŤispívajícído celé fudy beletristicjako strhuiící
kfcb i zábavnj.ch časopistr(Světozor, Květy, LumíÍ' osvěta)'
pod pseudoDebutova!
Života.
kulturního
organizátor
a
iniciativaí
rĚenit
r.
1868.
Ruch
jako
básník v almanochu
nymem Jan Bušil dokonce
Pňínos Josefa Durdíka k vfvoji českéliteratury ie určen tímto dvojím
zaměňením jeho aktivity. Jako autor iady filozofickfch děl podst8tně zasáhl do vytváiení českéhofilozofického slohu a jazyk,a, iako kritik pŤispěl
k ustaveníčeskékritiky v svébytnou9!lxg1 rr{1gdnihopísemnicM. Durďkovy stati o literatuŤe,kteréshrnul ve svazek pojmenovanf Kritika (1874)'
tíhnou k typu vědeckého rozboru, zaměíeného k odhalování objektivně
existuiících vztahri uvnitč uměleckého díla. V tomto směru vystupuje
všech
Durdík - stoupenecherbartovskéestetiky - iako podněmÝ prťrkcipník
pozdějšíchtendencí v českékritice a literární teorii, které usilovaly o věiocké poznání vnitŤníchzákonitostí díla nebo o nadosobni platnost a nezávŇlost kritického soudu. Ve shodě se svjm filozofickjm vfchoďskem
posuzuje však Durdík estetickéhodnoty strnule a nehistoricky' iako doko''a.isi ei méně dokonalé naplóování věčného ideálu absolutď krásy'
ideálu, kterf je cele ďín neměnnjtni formrílními poměry. Proto se také
Durdíkovy kritické soudy o literatuie i jeho vztab k ostatnlm oblastem ná.
rodní kultury brzy rozešly s konkrétnímrrÍvoiem Živé tvorby; iasně to
dokázaly napŤ.už ieho odsudky básní Hálkovy sbírky V pÍírodě,podobně
jako jeho ričastv bojích o Smetanu, v nichž stanul pŤímona neikonzervaiivněiším kiídle. Mezi mnoha Durdíkovfmi odbornjrni pracemi zaslouží
zvláštní zmínku ieho kniha Kalitogie (1873) iako první a dosud iediná
soustavná studie o zákonech českévyslovnosti. Systematicky je takézpracována Poetika jakožto estetikauměníbdsnického(L88|).

Arnošt DvoÍák
/t88í-.1933/
Dramatik, kterf na začátku 20. století patžil k pÍednímautorúm
historickfmi hrami. Y tomto
svégeneracea proslut pňedevším
žánru se později stal tvúrcem tzY. zástupovéhodramatu.
Arnošt Dvoňák se naroďl 1. 1. 188l v Hočovicích,kde ieho otec byl
učitelem. Po stuďÍch na gymnáziu v Piíbrami a v Písku pňišel do Prahy
na lékďskou fakultu Karlovy univerzity a absolvoval ii v r. 1905. Stď se
vojensk1im lékďem a toto povolání vykonávď až do konce svého života.
Prvni světovou válku prožil sďídavě na několika bojištích. Divaďu se
věnoval plně, a to jako dramatik, iako pčekladatel her i iako činitel dive.

