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podmanivostí. Mezi ně paďÍ KoňÍnkirv piíběh z knihy Zo.1zo.Selskf synek
8e svou hloubavou snivostí a opravdovostí podobá Bartorlovi Kojanouc,
kterf krďoval v druhé knize a jehožvšecky ,,houzíry.. skončily v teplém
náručímatky. Naproti tomu Koňínek se stane obětí kněží:jako chlapec ie
krutě potrestán, že se proti zákazu koupal v ňece; později je jako rouhač
vyloučen pied ukončenímstudií ze školy. To zlomí ieho spraveďivou,
měkkou duši. Rodiče se poblouzněnéhosyna zieknou a ujme se ho blázen
Viktora. On a jemu podobní blázni' Žebráci, tntzáci piedstavují v Našich
prvek bizamí, groteskní, ale takéryze lidskji originální, spontánní. V promluvách těchto postav zní kritika soudobéhosvěta z pozic nezávisléa po
svémmoudrébídy. Jejich stanoviskaa zkušenostidoplfiuií Kojanovy rivahy
o ,,hlas ze dna.. (ve V; pravě a jinde).
I když se Holeček dovolával lidové slovesnosti proti moderní literatuie,
v Našich se pokusil sloučit zvyklosti folklÓrního veršovaného eposu a
postupy soudobélyrizovanéptÓzy. Z dávnéhoeposu pčejímďhlavně volné
pňiÍazováni samostatn 'ch pňíběhťra epizod. Vyprávěčskézvyklosti soudobé, moderně orientované prÓzy pňipomÍná několikeré osvětlováni jevťr
a pňertmětriz rÍrznfch zornÝch rihlťra jejich vzáiemná konfrontace. Autorovi
všakzjevně záležI'natom, aby ďlo jako celek ptrsobilo doimem folklÓmosti.
Mnohostrannfm uplatněním lidové písně, pohádky' pčísloví,poňekadla,
v1ryodobenímlidodch obyčejťrchce buďt obďv k samorostléa spontánní
duchovní kultuÍe venkovskéholidu' k její byvšícďiswosti.
Holeček v Našich prudce vybočil z dosava4n{ch tradic českéhovenkov.
ského románu. Jeho vtze rczložitého ďověka v rozložitém světě chce bjt
vnínána na pozaď lidovfch bájí' epickfch i lyrickfch písní, na pozaď
bible - i na pozadímoderníbásnicképtÓzy a v jejich sousedství.Všesuanně
nfuočrrou mohutnou skladbu stihl osud uměleckého experimentu, kterf
nacMzel vnímavé ocenění u pÍerlních tvťrrcťrmodernÍ českékultury
(F. X. Šatdy,M. Pujmanové),ďe sowa se mtržejako celek dočkatběžněišího čtenáiskéhoájmu. Holeček byl za svéhoživota i později víc vnímán chválen i zatracován - jako ideolog selswí neŽ iako jeho největší básník.
}eden z nekrologtr za autora (Holeček zemčelv Praze 6.3. |929) shrnul
tento riděl velkéhobásníka česképrÓzy ve vftce ,,Ctí a nečtou...

Karel HorkÝ
/7879-1965/
Prozaik, básník, dramatik a pňedevšímnovináŤ a pubticista. V jcho
umě|eckém dÍIese vfrazně prosazuje sk|on k Útoěné
hyperbol|zujícÍ satiŤe. Fejctonistika nesená záimem o ž|vot
prostého č|ověka odtážÍ, hlavně ve své potitické částl, vznikté mezl
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oběma vá|kaml,autorúvs!ož|tÝvfvoj od lcvicovéhoradlkatismu
až k nacionalismu.

Karel Horkf se naroďl 25, 4. L879 v Ronově nad Doubravou. Zabl
studovat gymnázium v Hradci Králové' ale stuďa nedokoqčil a prošel
několika zaměstnáními. Novináčskéschopnosti si nejprve ověŤoval v kraiskémtisku, r. 1903 zaloŽil vlastní |ist Krameriw' jehožlidovf ráz určovaly
zejménaHorkého fejetony. Po náwatu z cest Evropou (rakouskézemě,
Švj'carsko,Francie ai.) se stal redaktorem tfdeníku Národní obzot (|907 až
1908)a r. 1909 založilHorkéhot deník,kter!'o rok později změnil v literární
rcvui S'topa, vycházeiící aŽ do počátku první světové války. Do Stopy
pčispívaloněkolik vjlznamnj'ch mladfch literáttr, napč. bratťí Čapkové,
Fr. Langer, R. Veiner aj. Na počrítkuválky Horkf odjel do Španělska,
později do Portugďska. Spolupráce s českjm zahÍaničnímodbojem vyvrcholila v době, kdy se Horkj'piestěhoval do Spojenj'ch státir americkj'cb.
Jeho články měly mezi americkjmi Čechy velkf ohlas. Žurnalistice se Horkf věnoval i po náwatu do Československa.Spolupracoval zeiménas Pražskfm ilustrpvanjm zpravodajem a s Národními listy. Stal se takéredakto.
rem hu.moristického časopisu Švanda dudák a reďgoval několik knižnic.
od t. 1927 je Horkého iméno spojeno s tj'deníkem Fronta, kterÝ byl zaměÍen téměťvyhÍadně k politické publicistice' polemicky namíiené proti
tzv.,,politice frradu... Protimasarykovské zaměŤenípčivedlo Horkého
takéke spolupráci s českjmi nacionďisty a fašisty. V době uacistické okupace však Horkf odmítl spolupracovat s oficiáloími místy a ve své feietonistice se sousďeďl zvláště k akfualizaci českfch pokrokoq|'ch traďc.
Postavil se takédo čelapiátel ohroŽenéholevicovéhoďvaďa E. F. Buriana.
jen sporaďcky' soustiedil se k psanÍ
Po válce Horkf pfispívď do časopisťr
svj'ch paměti ZemÍe|3. bčezna1965 v Praze.
Rozsáhlé ďlo Horkého zahrnuje fejetony, povidky' lyrické.básně' satiry'
dtamatá, politickou publicistiku' literáml a ďvadelní kritiku. Jako fejetonista je na jednésuaně iroďcky titočnji se sklonem k provokaťnmínadsázce,
na straně druhé se jeho humoristicky laděné minig1unri piíhody opírají
o žánrovou charakteristiku postav a banáIní situace, lokalizované do konkrétního prosďeď. Prr'ní typ feietontr pŤechází často v politickou publicistiku, drub]' má funkci ábavného lidového čtení. Horkf miluie obhroublou nadsázku' karikaturně deformuje pňerlmět' zdÍrrazĚuje svou
osobní zainteresovanost na hodnocení jevu. Zejména denní praxe maloměšťáckéhoživota, sociální konflikty města, pÍedválečná česká politika
a klerikalismus se stďy terčemHorkého rltočnfch fejetonir, neboťpňinášely
iadu konkrétních projevir, jejicM komičrrostnebo tragičnost byla kritickému oku již tehdy zÍejmá. od válečnédoby se rozďl mezi Horkého politickou a zábavnou fejetoďstikou projevil daleko vjtazněji než ďíve. Zpwého
okruhu jsou vj'znamnější práce válečnénež pováleč:né,z druhého okruhu
si svou hodnotu podržuií fejetony z počátku a konce republiky. Práce
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podmanivostí. Mezi ně paďí Koňínkrrv pňíběh z knihy Zo7.za.Selskf synek
8e svou hloubavou snivostí a opravdovostí podobá Bartorlovi Kojanouc,
kter kraloval v druhé knize a jehožvšecky ,,houzíry.. skončily v teplém
náručímatky. Naproti tomu Koňínek se stane obětí kněží:jako chlapec je
krutě potrestán, Že se proti zákazu koupal v ňece; později je jako rouhač
vyloučen pčed ukončenímstudií ze školy. To zlomí jeho spravedlivou,
měkkou duši. Rodiče se poblouzněnéhosyna zÍeknoua ujme se ho blázen
Viktora. On a jemu podobní blázni, Žebráci, mrzáci pťedstavujív Našich
prvek bizarní, gtoteskní,ďe takéryze lidskj'' originální' spontánní.V promluvách těchto postav zní kritika soudobéhosvěta z pozic nezávisléa po
svémmoudrébídy. Jejich stanoviskaa zkušenostidoplrlujíKojanovy rivahy
o ,,hlas ze dna,, (ve V pravě a iinde).
I kdyŽ se Holeček dovolával lidové slovesnosti ploti modernÍliteratuťe,
v Našich se pokusil sloučit zvyklosti folklÓrního veršovaného eposu a
postupy soudobélyrizovanép zy. Z dámého eposu piejímď hlavně volné
pčiÍazovánísamostatn''ch piíběhťra epizod. Vyprávěčskézrryklosti soudobé, moderně orientované prÓzy pňipomíná několikeré osvětlování jevťr
a pier|mětťrz rťrznfch zornÝch rihlťra jejich váiemná konfrontace. Autorovi
však zjevně záležlna tom, aby ďlo iako celek pťrsobilodojmen folklÓmosti.
Mnohostrannln uplatněním lidové písně, poMdky' piÍsloví, počekadla,
vypodobením lidovfch obyčejrtchce buďt obdiv k samorostléa spontánní
duchovní kultďe venkovského lidu, k její byvšícďstvosti.
Holeček v Našich prudce vybočil z dosavadrríchtraďc českéhovenkov.
ského románu. Jeho vize roáožitého člověka v rozloŽitém světě chce bft
vnímána na pozadí fidovfch báiÍ' epickfch i lyrickfch písní, na pozadí
bible - i na pozaď modemí básďcké ptÓzy a v jejich sousedství.Všestranně
náročnou mohutnou skladbu stihl osud uměleckého experimentu, kterf
nacMzel vnímavé ocenění u pčedních tvurcŮ modemí českékultury
(F. X. Šaldy,M. Pujmanové),ale sotva se miržeiako celek dočkatběŽněišího &enáiského ájmu. Holeček byl za svéhoživota i později víc vnínán chválen i zatracován - jako ideolog selství než jako jeho největšt básnÍk.
leden z nekrologri za autora (Holeček zemíď v Praze 6. 3. 1929) shmul
tento riděl velkého básníka česképrÓzy ve vltce ,,Ctí a nečtou...

Karel HorkÍ
/1879-1965/
Prozaik, básník' dramatik a pňedevším novináň a publicista. V icho
umě|eckém dí|e se v|tazné prosazuje sklon k rttočné
hyperbollzuiícÍ satiňe. Fejctonistika nesená záimem o žlvot
prostého č|ověka odráží, hlavně ve své politické části, vzniklé mez|
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až k nacionalismu.

Karel Horkf se naroďl 25. 4. 1879 v Ronově nad Doubravou. Zača|
studovat gymnázium v Hradci Králové, ďe stuďa nedokončil a prošel
několika zaměstnáními. Novináiské schopnosti si nejprve ověčoval v krajskémtisku, r. 1903 založil vlastni |ist Kranerius, jehožlidovf ráz určovaly
zeiména Horkého fejetony. Po náwatu z cest Ewopou (rakouské země,
Švfcarsko, Francie a|.) se stal redaktorem tfdeníku Národní obznr (L9o7 až
1908) a r. 1909 za|oži|Horkéhot denih' kterf o rok pozděii arrěnil v literární
revui S'lqpc, vyc|tázející až do počátku první světové války. Do Stopy
pÍispívďo několik v'znamn!'ch mladfch literátťr,napč. bratií Č.apkové,
Fr. Langer, R. !7eirrer aj. Na počátku války Horkf odjel do Španělska,
později do Portugalska. Spolupráce s česklm zahraničnimodbojem vyvrcholila v době, kdy se Hork!'pňestěhoval do Spojenfch státu americk!.ch.
Jeho články měly mezi americklmi Čechy velkf ohlas. Žurnďistice se Horkf věnovď i po náwatu do Československa.Spolupracoval zeiménas PražskÍm ilustrpvanjm zpravodaiem a s Národními listy. Stal se také redaktorem humoristického časopisu Švanda dudák a reďgoval ně*olik knižnic.
od r, 1927 je Horkého jméno spojeno s tj'deníkem Ffonta, kterf byl za.
měien téměÍyÍhradně k politické publicistice' polemicky namíčenéproti
tzv. ,,politice Hradu... Protimasarykovské zaměňení pčiveďo Horkého
takéke spolupráci s českjrrri nacionďisty a fašisty. V době nacistické okupace však Horkf odmítl spolupracovat s oficiáloími místy a ve své feietoďstice se sousďeďl zvláště k akfuďizaci českfch pokrokorr'.|'chuaďc.
levicovéhodivaďa E. F. Buriana.
Postavil se takédo čelapčátelohroženého
jen sporaďcky, soustiedil se k psanl
Po válce Horkf pčispívaldo časopisťr
svj'ch paměti..ZerrlÍel3. b ezna 1965 v Praze.
Rozsáhlé ďlo Horkého zahrnuje fejeton5 povldk5 lyrické.básně' satiry'
dÍamata, politickou publicistiku, literární a ďvadelní kritiku. }ako fejetonista je na jednéstraně ironicky ritofu!', se sklonem k provoka*vni nadsázce,
na straně drulré se jeho hunoristicky laděné min!61umí piíhody opírají
o žánrovou charakteristiku postav a baná|n| situace' lokalizované do konlg{tního prostňedí. Prvni typ fejetonťrpiechází často v politickou publicistiku, druhÝ Íná funkci ábavného lidového čteď. Horhf miluje obhroublou nadsázku, karikaturně deformuje pčedmět' zd razĎuje svou
osobď zainteresovanost na hodnoceď jevu. Zqména denní praxe mďoměšťáckéhoživota, sociální konflikty města, piedválečná česká politika
a klerikalismus se stďy terčemHorkého ritočnfch fejetonu, neboťpiinášely
iadu konkrémích projevťr,jejichž komičnost nebo tragičnost byla kritickému oku již tehdy ztejmá. od válečnédoby se rozdíl mezi Horkého politickou a zábavnou feietonistikou projevil dďeko vfiazněji než dŤíve.Z ptvébo
okruhu jsou vj'znamnější práce válečnénež poválečoí z druhého okruhu
si svou hodnotu podržuií fejetony z počátku a konce republiky. Práce
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}kládal Horkf čas od času do souborů, které nacházely hojně čtenáčťl
(Pd.teh' |%)8; V tonto slzatlém dolí, |9t3; Sgateb,,í cesta, |93l; Pískdnt
b lese, |939 aj.)i knižní soubory obsáhly jen menší část jeho celkového
publicistického r|í|a.
V Msnické worbě Horkf navazoval na satirické práce J. S. Machara
a F. Gellnera. Nejšťastnější
byl v epigramatffiy vyhroceném verši, v karikaturní hyperbole a v parodii (Paličay sloky, |9o5; Když vesla oypdnou,
1906). Novináiská profese se však projevila v tendenci rozvádět látku do
improvizované, humoristické causerie. zběžr^éveršování se také stalo
základem rozsáhleiších skladeb epického charakteru (Inkognito, l9O4).
O Horkého risilÍ dramatickém svědčí neivfrazněji aktovka Vodopát|
Giessbach (1908) a satirická veselohra o 4 dějsMch Tnel (|9t2). PrvnÍ
piedstavuie pokus o drama, jehoŽ osou je psychologickf konflikt umělce,
kterf obětuje svou tvrjrčídráhu lásce k ženě, druhá je groteskním a panodisticklm obrazem pčedválečrré
česképolitiky.

Otakar HostinskÝ
/ L847 .79L0 /

leden zc zakladatelrl modernÍčeskéestetiky a teorie umění.
Zlbjva| se t.ké krárnou literaturou v studiícha krit|kách;
s dobovfmi literárnÍmi problémy nejtěsněji souvisetyjeho rÍvehy
o uměleckémreatlsmu.
Narodil se v Martiněvsi u Budyně 2. |. |847 a studoval na univerzitách
v Praze a v Mnichově. v 70. letech se stal docentem, později profesoren
estetiky na Karlově univerzitě, piednášel také dějiny hudby na pražské
konzervatoňi a dějiny umění na Akademii vlwarnfch uměnÍ. Zenčel
v Praze 19. l. 1910. - Po celf život se aktivně poďlel na organizování
afuqílnílro kulturního životai pĚispíval do mnoha hudebnlch, beletristickÝch a kritickfch časopisťr(Datibor, Hudební lisťy, LumÍr' Květy, Athenaeun) i do kulturnich rubrik denaiho tisku @okrok, Národní listy).
Do živého kulturníbo dění zasáhl hlarmě obranou moderních tendencí
v budbě' ÍepÍezentovan!'ch ve světě R. ! agneren a u nás v prvé iadě
Beďichem Smetanou, jeho novlm chápánÍm národnosti hudebního vy'azu
a iebo risilím o openr pojatou jako sJmtetické hudebď &ama (BedŤich
smet,n, a jeho boj o moderníčeskouhudbu,1901). Hostinskf nezťrstďstra.
nou ani pfi kritice pravosti RKZ, vedenéT. G. Masaryken a }. Gebaucren
v revui Athenaeum.
Hostinslcf vyšď z estetic\fch názoru německého filozofa J. F. Herbana,
kteréměly ve svédobě v Čechách znafuf vliv a kteréodvozovaly estetickou
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hodnotu a pťrsobivostuměleckého ďla z obie&tivně existujÍcÍchformáloích
vztah{r a neměnnj'ch kategorií estetičrna.Hostinského unrělecky živf duch
a konkrétní zptrsob myšleni však od počátku odporovď absuaktnimu nehistorickému základu herbartovské ,,vztahové.. estetiky a pŤekonával její
formalismus neustál1fmzčetelemk obsahovésložceumění. Zároveó, Hostinskj' navazuje na Herbartovo risili ustavit estetiku iako samostatnou vědeckou disciplínu, která má svébytnou oblast zkourrání a je neávislá na spekulativních filozofickfch systémech.Cesta k tomuto osamostatnění estetiky
se u Hostinského ztotoŽůujes pňísnou vědeckou analjzou rozličrr$ch uměleckfch projev{r a estetickj'ch vfworÍr' s konkrétnÍmrozborem typickfch
rysir uměleckého zobrazení. Největší pŤínosjebo estetickéhomyšleníspočívá v teorii ieduotlivÝch uměď (hudby, mďíňstvÍ' literatury) nebo uměleckÝch oblastí (hudební deklamace, lidová písď' uměleckf prirmysl).
otázkám literatury věnovď Hostinskf několik většíchstudií (Epos a drama;
prozÓilii) a iadu kritickfch rozborrl a recenzí v časoNěkolik slw o česhé
pisech i v denním tisku. Jako ieiich myšlenkovévywcholení pťtsobízejména
ivahy z konce 80. Iet navazující na dobové spory o realismus (O pokroku
v wněnl, č. 1889; o realisttlu tmtěQchéttt'č. 1890). Hostinskf tu vychází
z obecné piedstavy, že disonančníprvky' které byly realismu v tehdejších
polemikách vyrÍkány' neruší klasickou hodnotu uměleckého díla; realismus a idealismus, stavěnév dobovfch bojích do nesmiÍitelného rozporu'
chápe jako doplůující se základní estetické principy všeho opravdového
'''nění. l(g1tq{tnlm rozboren pak odhaluje rÍrznépodoby soudobého silí
o realismus a iešíhlavní teoretické otá?ky' které se v souvislosti s realisticlcjn směíováním v literatuŤe i v ostatních uměďch staly aktuálními:
otázku tendence v uměď, Životní a umělecké pravdy, krásy a ošklivosti,
dokumentárního detailu a jeho vaahu k celku uměleckého r{ílaatd. Podstatnou složkou Hostinského worby po r. 1900 jsou jeho práce o lidové písni
(Českdstlětshdpíseř liilood, 1906) a rivďry tfkající se funkce umění ve společnosti (o socializaci wněnl' |9o3; Umění a společnost'L907).

Josef Krasoslav ChmelenskÝ
/7800-1889/

D|vadelní' l|terárnÍ a hudebnÍ kr|t|k uplatl|uiícl zásady
preromant|smu. Lyrlckf básnÍk' autor sent|mentá|ních textrl
ob|íbenfch spoIečenskfch písní.Ťvúrce |ibret k prvním českfm
operám.
Naroďl se 7. 8. 1800 v jihočeském Bavorově. Jako syn kantora získával
už od dětství hudebnÍ vzdělání' které se pak odrazílo i v jeho literární

