H

108

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. Nejšťastněišíbyl v epigramatiofty vyhroceném verši, v kari.
katuní hyperbole a v paroďi (Paličottyslohjt, 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 tvÍrrčídráhu lásce k ženě, druhá ie groteskním a parcdistickfm obrazem pčedválečrré
česképolitiky.

Otakar HostinskÝ
/ L8 47 -7910 /

|eden ze zak|adate|rlmoderní českéestetiky a teorie umění.
Zabjvl| se také krásnou |iteraturou v studiícha kr|tikách;
s dobovfmi literárními problémy nejtěsněji souvisetyjeho riivehy
o umě|eckémrealismu.
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 moderníčeskouhudbu, l90l). Hostinskf nezťrstalstrrnou ani pii kritice pravosti RKZ, vedenéT. G. Masaryken a J. Gebaucrem
v revui Athenaeum.
Hostinskj'vyšel z esteticlcfch názortr německého filozofa J. F. Herbarta,
kteréměly ve svédobě v Čechách zrn&t! vliv a kteréodvozovaly estďckou
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bodnotu a ptrsobivost umáeckého dÍla z obiektivně existujÍcíchformálních
vztahtr a neměnnfch kategorií estetična.Hostinského uměled<y živf duch
a konkrétni zpťrsobmyšlení však od počátku odporoval absuaktnÍmu nehistorické'mu základu herbartovské ,,vztahové.. estetiky a piekonával její
formalismus neustálÍlxl zietelem k obsahovésloŽce umění. ZároveĎ Hostinskj'navazuje na Herbaťtovorisilí ustavit estetiku iako samostatnouvědeckou ďsciplírru, která má svébytnou oblast zkoumání a je nezávislá na spekulativnlch filozofickfch systéErech.Cesta k tomuto osamostatněni estetiky
se u Hostinského ztotožřuie s pňísnou vědeckou analj'zou rozličn!'ch uměleckfch projevťra estetickfch vÍwoÉ, s konkrétnim rozborem typickÝch
rysir uměleckého znbtazelí. Neivětší piÍnos ieho estetickéhomyšleníspočívá v teorii iednotlirrÝch umění (hudby, mallistvÍ, literatury) nebo 'rně.
leckfch oblastí (hudebni deklamace, lidová píseĎ' uměleckf prumysl).
otázkám literatury věnovď Hostinskf několik většíchstudií (Epos a drama;
Někotik slw o ěesképtozédii) a Ťadu kritickÝch rozborťr a recenzí v časopisech i v dennírn tisku. Jako jejich myšlerrkovévywcholení pťrsobízejména
rivahy z konce 80. let navazujícína dobovéspory o realismus (o pohrohu
tl uněnt, č. 1889; o realistttttwněleckém,č. 1890). Hostinskf tu vychází
z obecné píedstavy, že disonančni prvkn které byly realismu v tehdejších
polemikách vytÍkány, neruší klasickou hodnotu uměleckého ďla; realismus a idealismus, stavěné v doborrfch bojích do nesmiŤiteloéhorozponr'
chápe jako doplĎuíící se základni estetické principy všeho opravdového
umění. Konkrétnlna rozborem pak odhaluie r&znépodoby soudobého risilÍ
o realismus a Íešíhlavní teoretické otázky' které se v souvislosti s realistickjn 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. Podstatnou složkou Hostinského tvorby po r. 1900 jsou jeho práce o lidové písni
(Česhdsoětskdpíset1lidood, 1906) a rivahy tfkající se funkce umění ve spo|907).
lečnosti(O socializaci umění't903; Uměnl a společnost,

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 61gdnípovinnosti naMoravě a ve Slezsku. ZqtÍelvPtaze 2. l. 1839.
Chmeleaskji ctitel lrrnelnrmnťlv a blízkf osobnÍ i literární drub Čelakovskébo' patŤík pŤedstavitettrm obrozeoského prerornantismu. Usilovď
o nárorln{ ráz a vyššíformá|ď riroveĎ českéhouměnÍ,o rozšÍŤeďjeho tnlrčÍ
sféry o dalšíobory 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 zvláštnÍpéčío čistotuliterárnÍho jazyka i jevištnÍmlu'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 citťra národnÍch ideálri. Umožůovalamu, aby pňi svévnímavosti 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 zvlášťrivahy
o vztahu mezi qrtmern čďi a hudby, které souvisí s jeho libretistickou tÝorbou. Nejsoustarměii se ChmelenskÍ' kitik zabyva| ďvaďen (pravidelně
o něm refé.rovalv l. |828_36 v muzein{m časopisea v Českévčele).Úkoly
a ásady kritiky teoreticky formuloval ve Sloou o kritice (č. 1837).
Jeho poezii cbarakterizuje kultivovaa1f meloďckf verš a pčevahalyriky
směfujícík písůovéformě. ChmetenskÝ pěstovď 1ozmanitd drobnějšÍiánry
(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, slučrrjícíněkteré lidové motivy a vjtazové prostŤedky
s rozcitlivěl m nebo galantně hravÍm tÓnem mÓdni ''mělé poezie. Mnohé
tyto texty byly pčímoadresovány měšťanskfmďvkám (rro dvorné opěvová.
nI českfch panen byl r:hmelenskÝ nazlván ,,panenskjm pěvcem..); zhudebněny 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
básníkťra hudebníkťr kolem časopistl' Věnec ze zpěoú olastmsk.jch uoítll
a obětooanildíokdln vlastenskjm (od roku 1835)' kteťí'kromě textťrpňinášď
i nápěvy a hudební doprovod. S cílem rozšíčitrepertoár společenskjlchptsnl
za|oŽi| i básnickf alrnanach Kytka, na němŽ se opět poďlel i autorsky
(1836-38). Některé jeho písně ďdověly (Pěhně na chodníčeh
zdŤil mi městček.. . ; 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 Škroupťrvlibretista se poďlěl na prvď pÚrvodď českéopďe l5rátenth
(prern. 1826). ]e to dvouaktová hra se šťastnÍmkoncem, umistěná do ku-
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města' icbož piirozenou součástí
peckého prostiedí českéhovenkovského
Škroupovya Chmelenského
DaBí
!.; t;ánvá DostavaslovenskéhodrátenÍka.
(L832) byly pokusen o náúatek
l:bť:
(1828)
a
:;"; o,díii-i s,t,*
podobně iako
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iíjj
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L
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Čechovi
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Chmelenského ,o".ar'ra laíď o

Prokop Chocholoušek
/r819-1864/
Radlká|nědemokratlckfnov!náŤaspisoyatel.Autorromantické
a jihoslovanskfchděiin, známf i iako
h|storickép,d,y ,i"{1ci
satirik.
syn ševce.ZačalstudoNarodil se l8. 2. 1819 v Seďci u Seďčan iako
studiun pierušit.
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s Janem Nespiátelil
kde se
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protestovďa proti moci peněz'
nerovtrost'
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a doby,
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hlásaliako
ieden
a
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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 Četakovského, patff k piedstavitelťrm obrozenského preromantismu. Usilovď
o náror|n{ráz a vyššíforrnáln{ roveř českéhoumění, o rozšíÍeďjeho tvÍrrčt
sféry o dalšíobory a žáary (opera, umělá píseĎ) i o ieho kontakt s širšími
vÍstvertri obrozenské společnosti.V ieho kritické činnosti se tato hlediska
projevovala iedlak zvláštnípéčío čistotu titerárního jazyka i ievištnímluvy,
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 citťra národ.
ních ideálťr.UmoŽĎovala mu, aby pňi svévnímavosti avzácnéa taktu veď
i pritměrné autory k vyššínáročnosti 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 zvlášťrivahy
o vztahu meá rytmern ieči a hudb5 kteté souvisí s jeho libretistickou tvorbou. Nejsoustarměii se Chmelensk kitik zabyva| ďvadlern (pravidelně
o něm reféroval v l. L828-36 v muzejním časopisea v Českévčele).Úkoly
a zásady kfiťky teoreticky forrtuloval ve Slatlu o hitice (č. 1837).
verš a pievnha lyriky
teho poezii charakterizuje kultivovanj'meloďckf
směfujícík pisůovéformě. 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' slučujícíněkteré lidové motivy a vjtazové prostťedky
s rozcitlivěl;im nebo galantně hravlm tÓnem mÓdní umělé poezie. Mnohé
tyto texy byly piímo adresovány měšťanskÍmďvkám (lro dvorné opěvová.
nl českfch panen byl Chmelenskf nazlván ',panensk'm pěvcem..); zhudebněny měly jim nahradit německé opemí árie a sentimentá|n{ salÓnn|
pisně, zríroveĎusměrĎovat 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 obětooanlld,iokdmvlastensklm (od roku 1835), kterf kromě textťrpíinášel
i nápěvy a hudebnÍ doprovod. S cflem rozšíňitrepertoár společenskj'chpÍsď
zaloŽil i básnickf almanach Kytka, na němž se opět poďlel i autorsky
(1836.38). Některé jeho písně zlidověly (Pěk,lě na choilničekzdiil mi městčeh...;Nad Berounkou1nd Tetínmt.:..).
Pro pražskou českou scénu piekládal Chmelenskf torty oblíbenfch
ewopskj,ch oper (mi. Méhul'Josy' a bratžíjeho; Mozart, Kouzelndtlétna),
tako Škroupfrv[bretista se podílel na první prlvodní českéopeňe Drátenlk
(prem. 1826).Je to dvouaktová hra se šťastnJrm
koncem, umístěná do ku-
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venkovského města,. ie.hožpŤirozeoou součástí
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Těžištěm
V povídkácha romátá, chvatněp,-e, oyplíuii.1.' "er.av málo.obratná.
Tyltrv, piipomírral
pŤíklad
poanrtit
historie,ť'"'ffiilfiiei
nech z české
státu (DceraOtakar.otla;PŤioitan'
ChocboloušekbÝ"ď* !í't*ci českého
panovníkyipou,nn; Soběslatl)a doby'
hmetstato1ta;slyl, ;elo .isie"utiré
. Ústy svfch postav
kdy se narod doveai-u'iJi_""pra.et!n'.{<nzaa otevreněbtásaliako ieden
vfmluvně uiir prospeď"l..-e* n'.'.éh:liŠ
revoluci r. 18+8ideály
z má|aautor{ri u aoue-o#ou*eno absolutismuio
.uouoava rovnosti(|an PancéŤ,I85l), .
ze životaa dějin iižních
Po celou aoto ,ue tí"r.nooiáiiosti.psa1 novídkv
boiích
současnÝch
o
zptávy
leiich
SlovanÍr,k nimŽ ho inspirovaly iednak

