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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
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tvorbě. Vystudoval gymnázium v Českfch Budějovicích a filozofii a práva
v Ptaze. Po doktorátu (1828) pŮsobil u dvorského soudu v Praze :v |, |837 až
38 plnil 61gdní povinnosti naMoravě a ve Slezsku. ZqtÍelvPtaze 2. l. 1839.

Chmeleaskji ctitel lrrnelnrmnťlv a blízkf osobnÍ i literární drub Čela-
kovskébo' patŤí k pŤedstavitettrm obrozeoského prerornantismu. Usilovď
o nárorln{ ráz a vyšší formá|ď riroveĎ českého uměnÍ, o rozšÍŤeď jeho tnlrčÍ
sféry o další obory a žánry (opera, umělá píseĎ) i o jeho kontakt s širšimi
vrstv{utri obrozens|é společnosti. V jeho kritické činnosti se tato hleďska
projevovala jednak zvláštnÍ péčí o čistotu literárnÍho jazyka i jevištnÍ mlu'y,
jednak tín, že nová dÍla poměioval piedevším vzorem poezie Kollárovy,
Schillerovy, Goethovy a Čelakovského. Tato norrra obsahovala ása4n|
poŽadavek' aby uměď bylo nositďem harmonickfch lidskfch citťr a národ-
nÍch ideálri. Umožůovala mu, aby pňi své vnímavosti a vzácném taktu veď
i pr měrné autory k vyššÍ náročnosti a aby i pňi určitfch vfhradách dokázal
rozpozrrat a povzbudit mtadé talenty (napč. Tyta). ZátoveĎ' však určila
i meze jeho kritické konstruktivnosť: Mácbfrv Mái (1836) ho ,,pÍÍliš
uráží.. volbou hrdin ' piedstavami nicoty a smrti i ridajnou závislostí na
Byronovi. Z Chmelenského hudebnich stati maií objevnf ráz zvlášť rivahy
o vztahu mezi qrtmern čďi a hudby, které souvisí s jeho libretistickou tÝor-
bou. Nejsoustarměii se ChmelenskÍ' kitik zabyva| ďvaďen (pravidelně
o něm refé.roval v l. |828_36 v muzein{m časopise a v České včele). Úkoly
a ásady kritiky teoreticky formuloval ve Sloou o kritice (č. 1837).

Jeho poezii cbarakterizuje kultivovaa1f meloďckf verš a pčevaha lyriky
směfující k písůové formě. ChmetenskÝ pěstovď 1ozmanitd drobnějšÍ iánry
(mj. epigmm a elegii), které isou zastoupeny v jeho mladist\rÍch Bdntch
(|823) i v cyklech z 30. |et (Popumice čili písně cesrujíclho; Koít| potnt
z Moraay a ze Slezska). Největší dobovou odezvu měly jeho vlastenecké
a milostné písně, slučrrjící některé lidové motivy a vjtazové prostŤedky
s rozcitlivěl m nebo galantně hravÍm tÓnem mÓdni ''mělé poezie. Mnohé
tyto texty byly pčímo adresovány měšťanskfm ďvkám (rro dvorné opěvová.
nI českfch panen byl r:hmelenskÝ nazlván ,,panenskjm pěvcem..); zhu-
debněny měly jim nahradit německé operní árie a sentimentá.tn{ sďÓnnt
písně, zríroveĚ usměrĎovat jejich vkus a posilovat náro4.í cítění. Spolu se
skladatelem F. Škroupen soustčeďl cr'.etenskÍ většinu souáobfch
básníkťr a hudebníkťr kolem časopistl' Věnec ze zpěoú olastmsk.jch uoítll
a obětooanil díokdln vlastenskjm (od roku 1835)' kteťí' kromě textťr pňinášď
i nápěvy a hudební doprovod. S cílem rozšíčit repertoár společenskjlch ptsnl
za|oŽi| i básnickf alrnanach Kytka, na němŽ se opět poďlel i autorsky
(1836-38). Některé jeho písně ďdověly (Pěhně na chodníčeh zdŤil mi měst-
ček. . . ; Nad Berounkw pod Tetinmt.:. .).

Pro pražskou českou scénu piekládal Chmelenskf texty oblíbenfch
ewopskj'ch oper (mi. Méhul, Josy' a bratfí jeho ; Mozart, Kouzelnd flétna).
Jako Škroupťrv libretista se poďlěl na prvď pÚrvodď české opďe l5rátenth
(prern. 1826). ]e to dvouaktová hra se šťastnÍm koncem, umistěná do ku-

rll cH
peckého prostiedí českého venkovského města' icbož piirozenou součástí

!.; t;ánvá Dostava slovenského drátenÍka. DaBí Škroupovy a Chmelenského

:;"; o,díii-i s,t,* (1828) a l:bť: úatek (L832) byly pokusen o ná-

iíjj n'ai"'t." zpěvohru; vyznačující L" ..'l"o: lyričností' podobně iako

Chmelenského ,o".ar'ra laíď o praotci Čechovi L ska Čechooa.

Prokop Chocholoušek
/r819-1864/

Radlká|nědemokratlckfnov!náŤaspisoyatel.Autorromantické
h|storické p,d,y ,i"{1ci a jihoslovanskfch děiin, známf i iako

satirik.

Narodil se l8. 2. 1819 v Seďci u Seďčan iako syn ševce. Začal studo-

vat na gymná"io,, p,"i", p.o lmotnÝ nedosmtek musil studiun pierušit.

odešel pak do ltálie, v i;di""ě krátce studoval chirurgii, cestoval po Balká.

ně, a když se vrátil d;{'}í',iíd"'ě v.Seďci a.v Praze a věnoval se lite.

ratuÍe a žurnalistice. vi rsaijs vydával humoristické sborníčky Ko-

courhoo,v r. 1848 poriti|le.i"tatv, v letech 1849.51 redigoval radikáloě

demokratickj, p,oz,es, ,,i,*t i,,"á p,o tuto ěinnost byl po jeho zastavent

vězněn. od r. 1855 zit i" b'"t'o"E statku v Horní BystŤici u Tarnova

v Polsku, kde byl ;"r.Jp.u.i"r.y n9a9zr-erÝ internován, v 1. 1859{1 opět

v Sedlci pod policejnim á"u"á"*p"čátkém 6o. let se mobl vrátit k žurna-

listice, pracova u ,"a"i.J.n ii.tt' Č". a Hlas, kde se spiátelil s Janem Ne-

rudou. Ze:rrĚel5. 7. 1864 v Nadějkově.

V Chocho1oušk""Ý"h i;'"tze soudobého života se často ozlvďa spole.

čenská satira, v pr"a'.uorue"'í době ieště vzácná, V postavách WcbJtosten.

skfch uÍedníktr, šlecutiÁ, purkmistrtr, domácích pánira obchodníktt napa-

dala feudální pňežitky a sociální nerovtrost' protestovďa proti moci peněz'

rodovj,ch v!,hod nebo ,ii;d"íh" postavení, kritizovala měšťáckou touhu po

majetku 6 afuq.|nl neuvědomělost.
Těžištěm cuo"uoroosilu" arr" i" ni'to.ická prÓza, na počet pracl boha-

tá, chvatně p,*a, oyplíoic*y 
"eta1málo.obratná. 

V povídkácb a romá-

nech z české historie, k r;fuMil'bělei podnítil pčíklad Tyltrv, pŤipomÍnď

Chocboloušek bfvďou 
"á,t*a 

českébo stáat (Dcera Otahar.ana; Pžillitab

hmet staro7taz,ar), ier,o "si""u.ue 
panovníky (PokéŤík;.Soběstao) a doby,

kdy se národ dovedi-b;á"it nepíátelťrm (Kiiždci). Ústy svfch postav

vÍmluvně naiil prospěcř" p"a* p'o'.éh9 'id" a otevčeoě hlásaliako ieden

z má|aautorÍr i ,, aouJotooueoého absoluti,-o io revoluci r. 18+8 idály

svobody a rovnosti (|en Pancéi,L85L). '
Po celou aobu,oe rt"raoJ-činnosti-psal povldky zeživotaa aeji iiznlcu

Slovantr, k nimž n" i.'Ji'"'"rv;"a""l ,píe,y olejich současnÝch boiícb
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tvorbě. Vystudovď gymnázium v Českfch Budějovicícb a filozofii a práva
v Praze. Po doktorátu (1828) pŮsobil u dvorskébo soudu v Praze ;v|. 1837 až
38 plnil 61"4oi povinnostinaMoravěave Slezsku. ZenielvPtaze 2. l. 1839.

Chmelenskj; ctitel JungmannÍrv a blízkf osobní i literární druh Četa-
kovského, patff k piedstavitelťrm obrozenského preromantismu. Usilovď
o náror|n{ ráz a vyšší forrnáln{ roveř českého umění, o rozšíÍeď jeho tvÍrrčt
sféry o další obory a žáary (opera, umělá píseĎ) i o ieho kontakt s širšími
vÍstvertri obrozenské společnosti. V ieho kritické činnosti se tato hlediska
projevovala iedlak zvláštní péčí o čistotu titerárního jazyka i ievištní mluvy,
iednak títn, že nová ďla poněĚoval pňedevšÍn vzorem poezie Kollárovy,
Schillerovy, Goethovy a Čelakovského. Tato nonrra obsahovala ása4n|
požadavek' aby urnění bylo nositelem harmonickfch tidskfch citťr a národ.
ních ideálťr. UmoŽĎovala mu, aby pňi své vnímavosti avzácnéa taktu veď
i pritměrné autory k vyšší náročnosti a aby i pŤi určitfch vÝhradách dokázat
rozpoaut a povzbudit m|adé talenty (napÍ. Tyla). %toveú' však určila
i meze jeho lritické konstruktivnosti: Máchťrv Mái (1836) ho ,,piíliš
urážÍ.. volbou bÍdinÍl' PŤedstavami nicoty a smrti i ridajnou závislostí na
Byronovi. Z Chmďenského hudebních statí mají objevnf ráz zvlášť rivahy
o vztahu meá rytmern ieči a hudb5 kteté souvisí s jeho libretistickou tvor-
bou. Nejsoustarměii se Chmelensk kitik zabyva| ďvadlern (pravidelně
o něm reféroval v l. L828-36 v muzejním časopise a v České včele). Úkoly
a zásady kfiťky teoreticky forrtuloval ve Slatlu o hitice (č. 1837).

teho poezii charakterizuje kultivovanj'meloďckf verš a pievnha lyriky
směfující k pisůové formě. Chmelenskf pěstovď 1qzmanitd drobněiší žáory
(mj. epigram a elegii)' které jsou zastoupeny v jeho mlaďství1ch Bcintch
(1823) i v cyklech z 30. |et (Poputnice ěili ptsně cestujícího; Kottt polnt
z Moraoy a ze Slezsha). Největší dobovou odezvu měly jeho vlastenecké
a milostné písně' slučující některé lidové motivy a vjtazové prostťedky
s rozcitlivěl;im nebo galantně hravlm tÓnem mÓdní umělé poezie. Mnohé
tyto texy byly piímo adresovány měšťanskÍm ďvkám (lro dvorné opěvová.
nl českfch panen byl Chmelenskf nazlván ',panensk'm pěvcem..); zhu-
debněny měly jim nahradit německé opemí árie a sentimentá|n{ salÓnn|
pisně, zríroveĎ usměrĎovat jejich vkus a posilovat národní cítěnÍ. Spolu se
skladatelem F. Škroupem soustŤeďl Chmelenskf většinu soudobfch
básnlkťt a budebníkťr kolem časopisu Věnec ze zpěoli alastenskllch uoitll
a obětooanll d,iokdm vlastensklm (od roku 1835), kterf kromě textťr píinášel
i nápěvy a hudebnÍ doprovod. S cflem rozšíňit repertoár společenskj'ch pÍsď
zaloŽil i básnickf almanach Kytka, na němž se opět poďlel i autorsky
(1836.38). Některé jeho písně zlidověly (Pěk,lě na choilniček zdiil mi měst-
čeh...; Nad Berounkou 1nd Tetínmt.:..).

Pro pražskou českou scénu piekládal Chmelenskf torty oblíbenfch
ewopskj,ch oper (mi. Méhul'Josy' a bratží jeho; Mozart, Kouzelndtlétna),
tako Škroupfrv [bretista se podílel na první prlvodní české opeňe Drátenlk
(prem. 1826). Je to dvouaktová hra se šťastnJrm koncem, umístěná do ku-

rlr 
cH

o.*uo" prosďeď leského 
venkovského města,. ie.hož pŤirozeoou součástí

le i lidová postava srovenského dráteníka. Dďší Škroupovy a Chrnelenského
,noerv 

Otdfich a Boženairazs) 
" 

Lifušiy s atek (L832) byly pokusern o ná-

:.ffii hilil; ;peuon*; víznb ici.': .il"o: lyriěnostÍ' podobně iako

Chmelenského rozsáhlá ;;-"Ď ;fu;tci Čechovi Ltiska Čechol:a.

Prokop Chocholoušek
/ t8te-1864/

RadikálnědemokratickfnovlnáÍasp|soyate|.Autorromant|cké
historické e,o"y 'l.]iíJ .liio'rcJ.nskfch děiin, známf l iako

catirik.

Naroďl se 18. 2. 1819 v Seďci u Seďčan iako syn ševce..Začal studo-

vat na gymnáziu ' P;;;p. nnomÝ nedosmtek nusil studiun pierušit.

odešel pak do ltálie, v i;í""ě k'á."e studovalchirurgii, cestoval po Bďká-

ně, a když se vrátil d;;;;il-Jíd""év.Seďrci a.v Praze a věnovď se lite-

fatďe a žurnalistice. vi l ilá vydáu1l humoristické sborníčky Ko-

courhotl,v r. 1848 p"ri.i"lj r".ar.y, v letech .1849-51 
reďgoval radikáloě

demokratickf r,oz,et,,i,:i;|iii'á p* tuto činnost byl po ieho zastaven!

vězněn. od r. 1855 zit * u,"oov8 statku v Horní Bystiici u Tamova

v Polsku, kde byl ;,to.plilti"tv pťť:lÝ internován, v l. 1859-61 opět

v Sedlci pod policei,,i. á"nr.a"*-p"čátkem 6o. let se mohl wátit k žurna-

listice, pracov"r u ,"a"i.J"il.li;..i Č"' a Hlas, kde se spčátelil s Janem Ne-

;áJ. ŽemÍe| 5.7. L864 v Naděikově.

V Chocho1oušk*Ý#č'tá" "" 
sá"aouno živoo se často ozjvala spole-

čenská satira, v pr"a,"uoí.,eoi době ieště vzágrÉ. V postavách wchnosten-

skfch uiednlkir, šl""il;,.;;k*istrÍr, domácích párrtr a obchodniktr napa-

dďa feudálnt pčežitky 
" 

,oiiaoi nerovnost, ptot;tovala proti moci peněz,

rodovfch vfbod nebo ; 
-J'íh" 

'""avení, kritizovala měšťáckou toubu po

-o"*" 
" 

oe'odoi neuvědomělost.
Těžištěm cr,o"uoroostii" Jrr" i" ni't*ická prÓza,-na p.*:,p::í.:"h.-

tá, chvatně p,-e, oyplíuii.1.' "er.av 
málo.obratná. V povídkách a romá-

nech z české historie, ť'"'ffiilfiiei poanrtit pŤíklad Tyltrv, piipomírral

Chocboloušek bÝ"ď* !í't*ci českého státu (Dcera Otakar.otla; PŤioitan'

hmet stato1ta;slyl, ;elo .isie"utiré panovníky- ipou,nn; Soběslatl) a doby'

kdy se narod doveai-u'iJi_""pra.et!n'.{<nza . Ústy svfch postav

vfmluvně uiir prospeď"l..-e* n'.'.éh:liŠ a otevreně btásal iako ieden

z má|aautor{r i u aoue-o#ou*eno absolutismu io revoluci r. 18+8 ideály

.uouoav a rovnosti (|an PancéŤ,I85l), .
Po celou aoto ,ue tí"r.nooiáiiosti.psa1 novídkv ze života a dějin iižních

SlovanÍr, k nimŽ ho inspirovaly iednak zptávy o leiich současnÝch boiích

l l0




