
H rog
}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 kari-
katurní 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^é veršování 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 tvrjrčí dráhu lásce k ženě, druhá je groteskním a pano-
disticklm obrazem pčedválečrré české politiky.

Otakar HostinskÝ
/  L847 .79L0 /

leden zc zakladatelrl modernÍ české estetiky a teorie umění.
Zlbjva| se t.ké krárnou literaturou v studiích a krit|kách;
s dobovfmi literárnÍmi problémy nejtěsněji souvisety jeho rÍvehy
o uměleckém reatlsmu.

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, beletristic-
kÝch a kritickfch časopisťr (Datibor, Hudební lisťy, LumÍr' Květy, Athe-
naeun) 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 moderní českou hudbu,1901). Hostinskf nezťrstď stra.
nou ani pfi kritice pravosti RKZ, vedené T. G. Masaryken a }. Gebaucren
v revui Athenaeum.

Hostinslcf vyšď z estetic\fch názoru německého filozofa J. F. Herbana,
které měly ve své době v Čechách znafuf vliv a které odvozovaly estetickou
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hodnotu a pťrsobivost uměleckého ďla z obie&tivně existujÍcÍch formáloích
vztah{r a neměnnj'ch kategorií estetičrna. Hostinského unrělecky živf duch
a konkrétní zptrsob myšleni však od počátku odporovď absuaktnimu ne-
historickému základu herbartovské ,,vztahové.. estetiky a pŤekonával její
formalismus neustál1fm zčetelem k obsahové složce umění. Zároveó, Hostin-
skj' navazuje na Herbartovo risili ustavit estetiku iako samostatnou vědec-
kou disciplínu, která má svébytnou oblast zkourrání a je neávislá na spe-
kulativních filozofickfch systémech. Cesta k tomuto osamostatnění estetiky
se u Hostinského ztotoŽůuje s pňísnou vědeckou analjzou rozličrr$ch umě-
leckfch projev{r a estetickj'ch vfworÍr' s konkrétnÍm rozborem typickfch
rysir uměleckého zobrazení. Největší pŤínos jebo estetického myšlení spočí-
vá v teorii ieduotlivÝch uměď (hudby, mďíňstvÍ' literatury) nebo umě-
leckÝch oblastí (hudební deklamace, lidová písď' uměleckf prirmysl).
otázkám literatury věnovď Hostinskf několik větších studií (Epos a drama;
Několik slw o česhé prozÓilii) a iadu kritickfch rozborrl a recenzí v časo-
pisech i v denním tisku. Jako ieiich myšlenkové vywcholení pťtsobí zejména
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 disonanční prvky' které byly realismu v tehdejších
polemikách vyrÍkány' neruší klasickou hodnotu uměleckého díla; realis-
mus a idealismus, stavěné v dobovfch bojích do nesmiÍitelného rozporu'
chápe jako doplůující se základní estetické principy všeho opravdového
'''nění. l(g1tq{tnlm rozboren pak odhaluje rÍrzné podoby soudobého silí
o realismus a ieší hlavní teoretické otá?ky' které se v souvislosti s realistic-
lcjn 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{íla atd. Pod-
statnou složkou Hostinského worby po r. 1900 jsou jeho práce o lidové písni
(Českd stlětshd píseř liilood, 1906) a rivďry tfkající se funkce umění ve spo-
lečnosti (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
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Fkládal Horkf čas od času do souború, lteré nactuizďy hoině &enár&
(Pduh, 1908; Z tomto slzavétn dolí' |9|3; Svatební cesta, l93!i PIskM
b lese. |939 aj.); kniŽní soubory obsáhly jen menší část ieho celkového
publicistického ďla.

V básnické worbě Horkf navazoval na satirické práce t. S. Machara
a F. Gellneta. Nejšťastněiší byl v epigramatiofty vyhroceném verši, v kari.
katuní hyperbole a v paroďi (Paličotty slohjt, L905i Když vesla oypdnou,
1906). Novináiská profese se však projevila v tendenci rozvádět látku do
improvizované' humoristické causerie. zběžrré veršování se také stďo
základem rozsáhleiších skladeb epického charakteru (Inkopito, l9o4).

O Horkého risilÍ dramatickém svědčí nejvjmzněji aktovka Vodopád
Giessbach (1908) a satirická veselohra o 4 dějsMch Ttnel (l9|2). Pwnl
piedstavuje pokus o dÍa-ar iehož osou ie psychologickÍ konflikt unělce,
kterÍ obětuie svou tvÍrrčí dráhu lásce k ženě, druhá ie groteskním a parc-
distickfm obrazem pčedválečrré české politiky.

Otakar HostinskÝ
/  L8 47 -7910 /

|eden ze zak|adate|rl moderní české estetiky a teorie umění.
Zabjvl| se také krásnou |iteraturou v studiích a kr|tikách;
s dobovfmi literárními problémy nejtěsněji souvisety jeho riivehy
o umě|eckém realismu.

Naroďl se v Martiněvsi u Budyně 2. |. |847 a studoval na univegitách
v Praze a v Mnichově. v 70. letech se stal docentem, pozděii profesorem
estetiky na Karlově rrniverzitě, piednášel také dějiny hudby na pražské
konzervatoňi a dějiny umění na Akademii v wamfch uměď. Zenňel
v Praze 19. l. 1910. - Po celj'Život se aktivně poďlel na organizování
národního kulturníbo Života; pÍispÍval do mnoha hudebnícb, beletristic.
kfch a kritichfch časopisir @alibor' Hudební listy, Lumír, Květy, Athe.
naeum) i do kultumich rubrik denďho tisku (Pokrok, Národní listy).
Do živého kulturniho děď zasáhl blavně obranou moderních teodencí
v hudbě' reprezentovanfch ve světě R. Vagneren a u nás v prvé fudě
Bediichen Smetanou, ieho novjm chtpáním národnosti hudebního qÍtazu
a jeho silím o operu poiatou iako syntetické hudební dtaaa (BcdÍich
Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu, l90l). Hostinskf nezťrstal strr-
nou ani pii kritice pravosti RKZ, vedené T. G. Masaryken a J. Gebaucrem
v revui Athenaeum.

Hostinskj'vyšel z esteticlcfch názortr německého filozofa J. F. Herbarta,
které měly ve své době v Čechách zrn&t! vliv a které odvozovaly estďckou
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bodnotu a ptrsobivost umáeckého dÍla z obiektivně existujÍcích formálních
vztahtr a neměnnfch kategorií estetična. Hostinského uměled<y živf duch
a konkrétni zpťrsob myšlení však od počátku odporoval absuaktnÍmu ne-
historické'mu základu herbartovské ,,vztahové.. estetiky a piekonával její

formalismus neustálÍlxl zietelem k obsahové sloŽce umění. ZároveĎ Hostin-
skj'navazuje na Herbaťtovo risilí ustavit estetiku iako samostatnou vědec-
kou ďsciplírru, která má svébytnou oblast zkoumání a je nezávislá na spe-

kulativnlch filozofickfch systéErech. Cesta k tomuto osamostatněni estetiky
se u Hostinského ztotožřuie s pňísnou vědeckou analj'zou rozličn!'ch umě-
leckfch projevťr a estetickfch vÍwoÉ, s konkrétnim rozborem typickÝch

rysir uměleckého znbtazelí. Neivětší piÍnos ieho estetického myšlení spočí-
vá v teorii iednotlirrÝch umění (hudby, mallistvÍ, literatury) nebo 'rně.

leckfch oblastí (hudebni deklamace, lidová píseĎ' uměleckf prumysl).

otázkám literatury věnovď Hostinskf několik větších studií (Epos a drama;
Někotik slw o ěeské ptozédii) a Ťadu kritickÝch rozborťr a recenzí v časo-
pisech i v dennírn tisku. Jako jejich myšlerrkové vywcholení pťrsobí zejména
rivahy z konce 80. let navazující na dobové spory o realismus (o pohrohu

tl uněnt, č. 1889; o realisttttt wněleckém, č. 1890). Hostinskf tu vychází
z obecné píedstavy, že disonančni prvkn které byly realismu v tehdejších
polemikách vytÍkány, neruší klasickou hodnotu uměleckého ďla; realis-
mus a idealismus, stavěné v doborrfch bojích do nesmiŤiteloého rozponr'
chápe jako doplĎuíící se základni estetické principy všeho opravdového
umění. Konkrétnlna rozborem pak odhaluie r&zné podoby soudobého risilÍ
o realismus a Íeší hlavní teoretické otázky' které se v souvislosti s realistic-
kjn směÍováním v literatuŤe i v ostatních uměních staly aktuálními:
otázku tendence v umění, ávotní a umělecké pravdy, krásy a ošklivosti,
dokumentárního detailu a jeho vztahu k celku uměleckého ďla atd. Pod-
statnou složkou Hostinského tvorby po r. 1900 jsou jeho práce o lidové písni
(Česhd soětskd píset1 lidood, 1906) a rivahy tfkající se funkce umění ve spo-
lečnosti (O socializaci umění' t903; Uměnl a společnost, |907).

Josef Krasoslav ChmelenskÝ
/7800-1839/

D|vadetní, !|terárnÍ a hudební kr|tlk uplat|tuiÍcÍ zísady
preromantlsmu. Lyrickf brísník, autor sontimentálních textrl
oblÍbenfch spo|ečenskfch písnÍ. Ťvúrce llbret k prvním českfm
opcrám.

Naroďl se 7. 8. 1800 v iihočeském Bavorově. Iako s1m' kantora získával

už od dětství hudební vzdělání, které se pak odrazilo i v jďro literární




