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pfedmětem tvorby vlastní osud obsahuie také nebezpečÍ ztráty jakfchkoli
objektivnějších měiítek, což ie zčetelně patrné napň. v aitectr, tae .á ooot
pňedstavil jako ktajní konzervativec a stoupenec reakčnÍch ideologií a poli-
tick5ich koncepcí. Jeho zlobn1i antisemitismus, odpor ke komunistu a do.
konce i k měšťácké demokracii byl piedmětem polerniky jiŽ v období mezi
dvěma světovrmi válkami (zvláště po vydání k,anhy Mé sr'lědectoí o Otokaru
Bžezinotli, l93l); v době okupace však nabyly básníkovy ideologické
pamflety (napč. ve Šupaiul XXW) nového v'.!,znamu, neboť se vtcemene
blížily oficiáIní nacistické propagandě.

Josef DobrovskÝ
/ t75,3-1829/

PÍedstavitel osvícenského vědeckého kriticismu, jazykovědec
a hiirCorik, zak|adate| s|avist.iky. |eho jazykoveaié ario .-ěru|t"i
k upevnění spisovné normy češtiny, jeho studie |iterárněhistíické
a Prozodické a jeho kritika nové ěeské be|etrie i vědy měly
základní v|znam pro formující se obrozenskou |iteraturu.

Naroďl se 17. 8. L753 jako syn jezdeckého poddťrstojnika v Ďarmo-
tech v dnešním Maďarsku. Po pŤestěhování roďčťr do Horšovského Tjnastudovď gymnázium v Německém (Havlíčkově) Brodě a v Klatovech. iamse naučil česky a začď se národně určdomovat. V Praze 

"aea 
'toaou"tlatopatnáctilet1i zprvrr filozofii, kde piišel poprvé do styku s osvícensťyrrri

myšlenkami, později bohosloví ; bohoslovické stuďum'i.a"r.""eii p'. 
"'*pdo jezuitského ťádu v Brně. Po zrušení íáda (L773) se vrátil a.o rranndostudoval bohosloví (|776), ale na kněze se dal vj,světit až po d.,"tiletech. Pči studiích verlle latinn Ťečtiny a orientálních jazykrt G;bfeištiněho. r1čil iazykozpytec v. F. Durych) věnovat se zvlášiě -ooiorogi"ty,-

otázkám jazykovědného bádání a kritice biblickfch texťr. V r. l7761e stalvychovatelem synťr hraběte F. A. Nostice, nejvyššího purtrauino v Če.chách. Za jedenáctiletého pobytu v Nosticově rodině se stfkď , |i"a',i'"ipražsklmi osvícenskjmi učenci, zejména s dějepiscem F. rvr.. Pď;l"ma místopiscem J. Schallerem. Roku 1787 pňijal mísio vicedir"tto.", poáe1rektora Generálního semináňe kněžského v Hraďsku ., oto-oíJ",-ta"
učil aŽ do jeho zrušení (1790). Vrátil se znovu do Prahy a zil zai ii uztrvďe v Nosticově rodině jako soukrom učenec a organizátor vědeckéhoruchu (Královská společnost nauk, Vlastenecké muzeum atpJ. Pobyt pie.rušoval 

.častjmi zájezdy po domácích archívech i cestami ao z"ti".,iei(Německo, Itálie, Šqfcarsko), zejména v |. 1792_93 delší studijní *";"na Sever; o ní psal německy ve spisu Literdrní zprdvy z cesty io s"}áino

a Ruska (1796). Pňi cestě z Vtdně do Prahy zemiel 6. |. |829 ve staro-
brněnském klášteňe.

Dobrovskj', stoupenec josefínskfch reforem a osvícenskj' učenec, zabájt|
vědeckou činnost textovou kritikou a historickjm rozborem a o anďytické
metody se opíral pňi všech sv!'ch pracích jazykovědnfch' dějepisnfch i lite-
rárněhistorickfch. Ve své latinské edici Pražského zlomku evangelia
g. Marka (L7?8) zauja| kritické stanovisko k církevní legendě o pÍrvodnlm

evangelistově rukopisu a podepiel názor,že jde ien o mladší opis. Z textové
kritiky vyšel i jeho latinskf spis Co je tťeba opraait a Ungaroaě oydd,nl
Batbínoollch Uěen ch Čech (L779),kterf měl neien opravit chyby vydavatele
R. Ungara, ale i iešit otázku stáií české bible.

Dobrovsk1 se neomezoval jen na starší literaturu. ,,Chtěje znalost nové'
pŤed očima wstevníkri se vyvinující literatury šíňit.., vydávď a veskrze
iam psď vědecké časopisy; první z nich byla Českd literatura na rok 1779.
Tyto německy psané časopisy podávďy zptávy a posudky o nově vycMze-
jících kniMch i všeobecné informace o vědeckém ruchu a univerzitním
ávotě českém. Šitšt iďormačrrí povahu měly pozdější sborďky (Slavtn'

1806-07; Slovanka,1814-15), zebilraitcí uŽ rozlehlejší slavistickou oblast.
Nově vycházející českou i cizí literaturu Dobrovskf vykládal vlastně po
celÍ' život, jednak v pražskfch Pojedrráních Královské společrrosti nauk
a v muzeinÍm časopise, iednak v odborném tisku zahraničním. Po ďlčích
pracích o české literatuie dospěl Dobrovskf k pÍvnímu soubornému dílu
Dějiny ěeshé ťeči a literatzry (německy 1792' 1818). Ukázal tu mj. na
poďebu vycbázet pÍi vytváčení soudobé iazykové a slovesné kultury z po-
znáván1 a využívání kvalit staršÍ, zejména humanistické literámí ťvorby.
S risilím zvj'šit riroveů slovesnj'ch, hlavně básnickfch vÍworťt souvisí jeho

reformní piíspěvek k teorii českého ve e Českd prozÓdie GŤíloha k Pelc-
lovlm Zárkladrim české gramatiky,1795). Dobrovsk!, poznď, že českému
verši odpovídá piirozen!'slovní pÍízvuk, a stanovil základni prozodická pra.
viďa, schopná dát současné poezii spoletrlivf základ. Těmito i jinjmi pra.
cemi se vj'znaurně podílel na vywáŤení klasicistickjlch norem literární tvorby.

PŤi své péči o soudobf spisovnf jazyk doporučovď Dobrovsk1f opfuat
se o ověňenj, juykov!,rizus, zdrlrazĚoval obecnou srozumitelnost' neboť

,,ta je a zťrstane vždy jedinjm ričelem našeho mluveď a psaní... Byl pňe-
svědčen, }g doggyxí|ní nLzká jaryková riroveů kníŽek psanfch pro lid se
mfie pozvednout, budou-li spisovatelé citlivě zacMzet s mateÍštinou. Ve
svj'ch posudcích (napi. spistr Rulíkovfch, Krameriovfch) věnovď kritickou
pozornost jazykovému proievu'a možnosti oživit soudob!, jazyk ze staršího
základu, pŤedevším z doby vďeslavínské. OstŤe odsuzoval barokní jazykové

novotášswí V. Rosy i p}emrštěné brusičství J. V. Pohla a M. Šimka.
V zájmu jazykové a slovesné kultury své doby a zároveů pro piekladatelské
potňeby sestavil se spolupracovníky dvoudí| Nětnecko-česhil slooníh (1802,
1821). v áktadním svém ďle Podrobn mluonice české ieči (něrnecky 1809'
1819) podal soustavnf obraz spisovného jazyka.
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pfedmětem tvorby vlastní osud obsahuje také nebezpečÍ ztráty jakfchkoli
Óbjektivnějších měiítek, což ie zčetelně patrné napč. v ailech,'tae '" o"*t
pňedstavil jako ktajď konzervativec a stoupenec reakčnÍch ideologíí a poli-
tick1ich koncepcí. Jeho zlobn1i antisemitismus, odpor ke komunistu a do.
konce i k měšéácké demokracii byl pŤedmětem polemiky jiŽ v období mezi
dvěma světovrmi válkami (zvláště po vydání kltthy Mé szlědectoí o Otokaru
Bžezinotli, l93l); v době okupace však nabyly básníkovy ideologické
pamflety (napč. ve Šupaixn XXW) nového q!,znamu, neboť se vtcemene
blížily oficiální nacistické propagandě.

Josef Dobrovsky
/ t75,3-1829/

PÍedstavitel osvícenského vědeckého kriticismu, jazykovědec
a hiltorik, zakladat.el s|avist.iky. |eho jazykověaié ario .-ěru|t"r
k upevnění spisovné normy češtiny, jeho studie |iterárněhistorické
aprozodické a jeho kritika nové ěeské be|etrie i vědy měly
základní v|znam pro formující se obrozenskou |iteraturu.

Narodil se 17. 8. L753 jako syn iezdeckého poddristojníka v Ďarmo-
tech v dnešnjm Maďarsku. Po pŤestěhování roďčťr do Horšovského Tjnastudovď gymnázium v Německém (Havlíčkově) Brodě a v Klatovech. iamse naučil česky a začď se národně ur'ědomovat. V Praze zaea stuaovatlatopatnáctileqf zprvrr filozofii, kde piišel poprvé do styku s osvícensťymi
myšlenkami, později bohosloví ; bohoslovické stuďum'i.a"r.""eii p'. 

"'*pdo jezuitského ťádu v Brně. Po zrušení Íáda (L773) se vrátil a.o rraundostudoval bohosloví (|776), ale na kněze se dal vj,světit až po d.."tiletech. Pči stuďích veďe latinn Ťečtiny a orientálních jazykrt G;bfeištiněho. yčil iazykozpytec V. F. Durych) věnovď se zvlášiě -ooaorogi"ty-
otázkám jazykovědného bádání a kritice biblickfch textťr. V r. t7z61e statvychovatelem synťr hraběte F. A. Nostice, nejvyššího p*t'"uino u Č"-chách. Za jedenáctiletého pobytu v Nosticově rodině se stfkď , |i"a',i.ipražskjmi osvícenskjmi učenci, zejména s dějepiscem F. rvr.. Pď;t"ma místopiscem J. Schďlerem. Roku 1787 pňijal mísio vicedir.tto.", poáe1rektora Generálního semináňe kněžského v Hraďsku ., oto-oíJ",-ta"
učil až do jeho zrušenÍ (1790). Vrátil se znovu do Prahy a zir 

"a" 
p"t 

"ztrvďe v Nosticově rodině jako soukrom učenec a organizátor vědeckéhoruchu (Královská společnost nauk, Vlastenecké muzeum atpJ. Pobyt pie-rušoval 
.častjmi zfiezdv po domácích archívech i cestam-i ao z"ti".,iei(Německo, Itálie, Šqfcarsko), zejména v |. t79243 delší studijJ *";"na Sever; o ní psal německy ve spisu Literdrnl zpr vy z cesty io s"}áino

a Rusha (1796). Pňi cestě z Vtdně do Prahy zemÍel 6. |. |829 ve staro-
brněnském klášteŤe.

Dobrovsk!', stoupenec josefínskfch reforem a osvícenskj' učenec, zabáji|
vědeckou činnost textovou kritikou a historickjm rozborem a o anďytické
metody se opíral pňi všech svj'ch pracích jazykovědnfch' dějepisnfch i lite-
rárněhistorickfch. Ve své latinské edici Pražského zlomku evangelia
sa. Marka (17?8) zauial kritické stanovisko k církevní legendě o pirvodním

evangelistově rukopisu a podepiel názor,že ide ien o mladší opis. Z textové
kritiky vyšel i ieho latinskf spis Co je tÍeba opraoit a Ungarouě oyddnl
Balbínoollch Uěen ch Čech (L779),kterf měl neien opravit chyby vydavatele
R. Ungara, ale i Ťešit otázku stáÍí české bible.

Dobrovsk1 se neomezoval jen na starší literaturu. ,,Chtěje znalost nové'
pied očima wstevníkri se vyvinující literatury šíiit.., vydávď a veskrze
iam psď vědecké časopisy; pmrlí z nich byla Českd literatura na rok 1779.
Tyto německy psané časopisy podávďy zptávy a posudky o nově vycMze-
jících knihách i všeobecné informace o vědeckém ruchu a univerzitnÍm
životě českém. Širšt informačrrí povahu měly pozdější sborďky (Slaoín'

1806-07 ; S|ovanka, 1814-15), zabfuaitcl uŽ rozlehlejší slavistickou oblast.
Nově vycházeiící českou i cizí literaturu Dobrovskf vykládal vlastně po
celÍ' život, jednak v pražskfch Pojedrráních Královské společrrosti nauk
a v muzeiním časopise, jednak v odborném tisku zahraničním. Po ďlčÍch
pracích o české literatuie dospěl Dobrovskf k prvnímu soubornému ďlu
Dějiny ěeshé ťeči a literatary (německy L792' 1818). Ukázal tu mj. na
potŤebu vycházet pÍi vytváiení soudobé iazykové a slovesné kultury z po.
znáváni a využívání kvalit staršÍ, zejména humanistické literární worby.
S silím zvj.šit riroveů slovesnj'ch, hlavně básnickfch vÍworťr souvisí jeho

reformní piíspěvek k teorii českého ve e Českd prozÓd:ie GŤíloha k Pelc-
lovjm Základrim české gramatiky, L795). Dobrovsk!' poznď, že českému
verši odpovídá piirozenj'slovní pÍízvuk, a stanovil základď prozodická pra.
viďa, schopná dát současné poezii spoletrlivf základ. Těmito i jinjmi pra-
cemi se vj'znamně poďlel na vywáiení klasicistickjlch norem literární tvorby.

Pči své péči o soudobf spisovnf jazyk doporučovď Dobrovskj'opírat
se o ověienj, juykovÝ rizus, zdťrrazĚoval obecnou srozumitelnost, nebot

,,ta je a zťrstane vždy jedinjm ričelem našeho mluvení a psaní... Byl pňe-
svědčen, lg d953yxí|ní nLzká jaryková riroveĎ kníŽek psanfch pro lid se
mirže pozvednout, budou-li spisovatelé citlivě zacMzet s mateÍštinou. Ve
svj'ch posudcích (napi. spistr Rulíkovfch, Krameriovfch) věnoval kritickou
pozomost jazykovému projevu a možnosti oživit soudobÝ jazyk ze staršího
základu, piedevším z doby véleslavínské. OstŤe odsuzoval barokní jazykové

novotáčswí V. Rosy i pÍemrštěné brusičství J. V. Pobla a M. Šimka.
V zájmu jazykové a slovesné kultury své doby a zároveů pro piekladatelské
potieby sestavil se spolupracovníky dvouď| Nhtecko.česhíl sloz:níh (1802,
r82l). v základním svém díle Poilrobnd mluonice české ieči (německy 1809'
1819) podal soustavnÝ obraz spisovného jazyka.
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-Mluvnickému systému staroslověnštiny věnoval Dobrovskjl v tehdejší
vědecké literatuÍe ojediněle prťrkopnick} htinskf spis Zdkíady staroslo-
oěnského jazyka (|822); jím si zajistil jako zakladatěl evropstá slavistiky
světovj'ohlas. S mluvnickjm zájmem o staroslověnštinu sorri,isí i prťrzkum
staroslověnskj'ch legend a snaha po objasnění některj'ch cyrilometodějskj,ch
9.á""k. Dobrovského práce dějepisné, v nichž vždy pievládalo hleďsto
iazykové, vyvrcholily v několikaďlném německém spisu Kitické pokusy
očistit starší česhé dějiny od pozdějšich o nrysl (l8o3' 1807, 1819). V nich
proveď pčesvědčivou metodou rozbory nejstarších legend, historicky je
zaÍadi| a interpretovď v'znam někter1|'ch postav českého stíéaovetu 6orivoj, Ludmila a Drahomíra, Václav a Boleslav).

Ze všech prací Dobrovského proniká jasná veae*a metoda, strohj, kriti-
cismus, snaha po dokurnentámě ověieném postižení skutečností (,,poza-
duji svědecM, spolehlivá svěd,ectví, nikoli moŽnosti _ dukazy, nikoli
deklamace.. - 1785); J. !7. Goethe právem oceĎoval jeho mistroátví jak
ve,,všestranném pochopení pčedmětu.., tak v syntéze,,ťaďcí jednotliviny
v celek... Dobrovs{f byl pŤesvědčen o možnosti rozulnu dobrat se pravdy
a o sfle vědeckého poznání; smyslem pro vědeckou pravdu se nesla.i iehopolemická vystoupení proti svatojánskému kultu a proti pravosti Rukopisu
zeleno}orského. I když sám nebyl česky píšÍcím spisovatelem 

" 
,,.uěŤil

v moŽnost plného rozvoie české národní 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| české estetiky a umělecké krit|ky 70. tet.
s'ou teoretickou, kritickou i pÍeklradate|skou činností se podílel
na soudobém rÚsilí o světovf rozh|ed a vyšší kulturní roveř
českého písemnictvÍ.

Naroďl se v Hočicích 15. lo. 1837. Studoval na gy1nnáziu v Hradci
Králové, od r. 1854 na praŽské rrniverzitě, zejména ntoiotii, 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
pčešel na nově zaloŽenou českou Karlovu univerzitu. ZernÍe| v Praze
30.6. t902.

Durďkova činnost nenl omezena jen na oblast akademické vědn napttsobení v oboru filozofie a teoretické estetiky. Zejménav prvním aesáílett
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své tvorby pracovď též iako podnětnf pŤekladateL hlavně básď Byrono-

wii, i*; íiterarni kritik, publicista pŤispívající do celé Ťady beletristic.

iŇiiÁa**ch časopisťr (švětozor, Květy' Lumír, Osvěta), jako strbující

Íěč,,tt . iniciativní organizátor kulturního Života. Debutoval pod pseudo-

nyrnem Jan Bušil dokonce jako básník v almanachu Ruch r. 1868.
"Í; 

; Josefa Durdíka k vjvoji české literatury je určen tímto dvojím

""*er*i* 
ieho aktivity. Jako autor čady filozofick!'ch děl podstatně za-

,aht ao vytváiení českého filozofického slohu a iazyk.a, jako kritik pťispěl

k t,,t"u.'i české kritiky v svébytnou oblast národního pÍsemnictví. Durdí-

r.wy stati o literatuie, které shrnul ve svazek pojmenovanj' Kri,tiha (1874),

tihnou k typu vědeckého rozboru, zaměieného k odbalování objektivně

"'isio;r.i"t' 
vztahtr uvnitŤ uměleckého díla. V tomto směru vystupuie

pi'.aít - stoupenec herbartovské estetiky - iako podněmÝ prťrkÓpník všech

pq;děiších tendencí v české kritice a literární teorii, které usilovďy o vě-

áo"tJ,po"''a''í vnitňních zákonitostí díla nebo o nadosobď platnost a ne-

závislost kritického soudu. Ve shodě se sv1frn filozofickÍm dchodiskem
pcls""uevšakDurdíkestetickéhodnotystrnuleanehistoricky'iakodoko-
;áiJši či méně dokonalé naplĎování věčrrého ideálu absolutní krásy,

iaeai.', kter;f je cele dán neměnnjrni formálními poměry. Proto se také

Durdi-kovy kritické soudy o literatuŤe i jeho vztah k ostatním oblastem ná-

rodní kultury brzy rozelly s konkrétním vjvojem živé tvorby; ias1! to

a.,r.e"av ,,"pr. .,z leho odšudky básní HálkovY sbírk5l V pčírodě, podobně

i".ilih" rijast v bojích o Smetanu, v nichž stanul piímo na nejkonzerva-

lloieis* kŤídle. Mezi mnoha Durdíkovj'mi odbornj'mi pracemi zaslouží

""tasi' 
zmínku |eho kniha Kalitogie (1873) iako první a dosud jediná

soustavná studie o zákonech české v slovnosti. Systematicky je také zpra-

c$vána Poetika jakožto estetika uměni bdsnického (L88|).

Arnošt DvoŤák
/  t88Ú ' -1933 /

Dramatik, kterf na začátku 20. sto|etí patÍi| k pÍedním autorrlm

,'é g"n.,""" a proslu| pžedevším historickfmi hrami. V tomto

žániu se pozděli stal tv rcem tzv. zástupového dramatu.

Arnošt Dvoňák se naroďl 1. l. 188l v Hoiovicích, kde ieho otec byl

učitelern. Po studiích na gymnáziu v PŤíbrami a v Písku pŤišel do Prahy

na lékďskou fakultu Karl.o-vy univerzity a absolvovď ii v r. 1905. Stď se

vo;enskÝmIékaÍematotopovolánívYkonávalaždokoncesvéhoživota.
Príní wětovou válku proži1 stŤídavě na několika boiištích. Divaďu se

vrěnoval plně, a to iako dramatik, |ako piekladatel her i jako činitel diva.




