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hodnoceď ňady dobově platnfch literárněhistorickÝch soudťr (napi.
o Máchově byronismu, o básnickém vj'znamu M. Z. Poláta ai.).

I v činnosti divadelrrího referenta - neipodstatnější složce Vodákova
kritického odkazu - sé prosazovala orientace k psychologickému realismu.
Na českém divadle ho pčedstavovaly zejména režie l. Kvapila z počátku
20. století a herecké osobnosti H. Kvapilové a E. Vojana. Teoreticky smě-
Ťovaly Vodákovy kritiky k modernímu pojetí ďvaďa jako svébymé umělec-
ké oblasti vywáiené jednotou složek divadelrrího projevu. DivadelnÍ re-
ferát,.kterj' byl v traďční povinové podobě většinou omezen na zhodnocení
dramatického textu, jeŽ dopliiovaly všeobecné soudy o v!'konech pčedsta-
vitelri jednotliv!'ch rolí, Vodák zbavil tohoto iednostranného ďetele k li-
terámě dramatické složce a posunul ho - po iniciativďch podnětech Neru.
dovÍch a Hostinského a shodně se svjm současníkem V. Tillem - blíže
k rozboru konkrétního ďvadelního piedstavení. Vodákovy kritiky sleduií
scénografickou stránku a sousďeďují se k reži|nímu pojetí hry; zejména
však pečlivě rozebírají práci herce, kterého cMpou jako základního' ničlm
nenahraďtelaého činitele ďvaďa, vytváčeiícíbo z dramatického texnr
konkrétní uměleckf war. Vodák se ve svfch rozborech postupně dopraco-
vával k stále pňesnějšímu a iennějšimu postiženi zptrsobu' jakjm herec
pčevádí dramatickou osobu do specifiky hereckého materiálu (gesta, hlasu'
masky atd.) a vyiadfuje iírn její iednáď a duševní stavy. Uměním popsat
vyrazové prostiedky a zhodnotit zpťrsob jeiich uplatnění v jedinečném
hereckém vj.tvoru znamenaly Vodákovy kritiky,mnoho pro vj'chovu něko-
lika generací českfch herc{r. PÍesnf popis, schopn!' evokovat prchavf
uměleckf zážitek, plní neocenitelnou službu historii českého divadla: ve
Vodákorr'fch referátecb isou od 90. let fixovány rysy dobového hereckého
projevu a zachována konkrétní pčedstava o umění jeho největších pňedsta.
viteltr. Vodákovy rozbory rolí H. Kvapilové, M. Hiibnerové a zvláště
E. Vojana woňÍ ve svém souhrnu jedinečné monografické portÍéty.

Vodák sledoval vyvoi českého ďvaďa v celé jeho šíŤi' nevyhfbaie se
činnosti piedměstskfch scén a malfch poloprofesionálních či ochotnickfch
souborťr. Se zvláštď péčí se zablva|po celÍ'život prací mladfch divadelnÍkÍr
a dovedl v ní rozpoznat Živé umělecké hodnoty i tehdy' vycházely-li
z principťr vjvoiově už vzdálenj.ch Vodákovu realistickému dchodisku:
tak patňil napŤíklad k obďvovatelťrm reŽijni tvorby E. F. Buriana a k nei-
bližším pŤátelttm jeho divadla D.

Vodákovo dflo, piedstavujici zejména v české ďvadelní kritice po meto-
dologické i teoretické strápce zakladatelskou hodnotu' zťrstalo za autorova
života rozptj'leno na stránkách novin a časopistr. Vodák sám mimo několik
pňíležitostn1ch spiskir nevydal ieďné větší knihy; teprve po ieho smrti vyšlo
péčí A. Pražálr<a, J. Trágra a Vodákovy ženy AntonÍny několik svazkú
kritického ďla, jež zachycují nejpodstatněiší oblasti jeho kritického odkazu
(Kapitoly o dramatě, |94l; Eduard Vojan' |943; Cestou, |946).

Jaroslav VrchlickÍ
/r853-19L2/

PÍednÍ osotrnost |umÍrovské poezie, autor monumentá|ního díta,
které zahrnuje všechny druhy literární tvorby věetně p ckladú,
literárních rtudií e kritlky. Ve Yrchlického schopnosti zmoc|lovat
se hodnot světového písemnictví z rúznfch hlstor|ckfch etap
i kultur a vyrovnávat se s nimi pÍekladem nebo vlastní poez|í,
v jeho snazc o myšlenkovou ! tvarovou nároěnost až honosnost
a konečně i Y tom' k jaké virtuozltě doved| českou básnickou ňeč
a techniku, vrcho|Í osobitfm zpúsobem poet|cké tendcnce
19. století. smyslovost jeho poezie, jeií obrazové bohatstvÍ,
vyjádÍení touhy po poznání i vnltÍního neklidu modcrního
č|ověka, jeho sváru mez| záimy indiv|duálníml a spotečenskfml
l mezi vírou v budoucnost a rlzkostí z nÍ otvÍraly nové cesty
českému bárnlctvÍ 20. století.

Vlastním jménen Enil Frída. Narodil se 17. 2. 1853 v Lounech
v rodině kupce. leho zájmy a zá|iby v mládí nejvíce ovlivnil strfc' faiái
v ovčárech na Kolíasku' kde chlapec většinou trávil svá dětsM léta. Strf.
cÍrv vliv také neispÍše rozhoď o tom' že Vrchlickf po maťuritě na klatov.
ském gymnááu v r. 1872 šel studovat teologii. Ale už v prvním semestnr
pŤestoupil na filozofickou fakultu' kde si zapisovď filozofii' historii a román-
ské jazyky. Po tiech letech odejel jako vychovatď do sevemí ltálie. lďtě
piedtím vyšl,a jeho knižní prvotina, lyrická sb|rka Z hlubin (|875). Roční
púsobení v Itálii bylo dobou jeho prudké.ho uměleckébo a myšlenkového
rústu, kdy piekonával mlaďstÚ pgsimismus, uvědomoval si postaven|
a poslání českého básnÍka a dycbtivě se vyrormávď s novfmi podněty
ewopskfch literatur; dokládaií to zajímavé Dopiv J. Vrchlického se S.
Podlipshou (l9rO i sbírky inspirované italskjm pobyten. Po návratu
Vrchlickf krátce učil na učitďském ristavu v Praze a t. |877 získal místo
tajemďka na české tecbnice. o dva roky pozděii se oženil s dcerou spiso-
vatelky Sofie Podlipské Ludmilou. PŤi založení České akademig yld g rrm!-
ní (1890) se stď tajemníkem jejího uměleckého odboru. V r. 1893 byl jme-
nován profesorem všeobecné literatury na Karlově univerzitě. Již v této
době i pozděii byl zabrnován vysokÝmi poctami: byl .členem několika
zahraničních akademií' v r. 1901 byl jmenován členem Panské sněmov-
ny, kde r. 1906 pronesl jedinou parlamentní ieč, a to ve prospěch všeobec-
ného hlasovacího práva. Na začátku 90. let prožil hlubokou citovou i tvrlrčí
krizi, vypllvajlcl z tozvtatu manželství a z rostoucích konfliktťr a nakonec
i rozchodu s mladou literatuÍou. obojÍ zanechalo stopy v pesimistickfch
tÓnech Vrchlického tvorby z konce století a v pochybách o vlastním díle.
V létě r. 1908 bo postihla uprosďed plné tvuÍčí práce mozková mrtvice,
která mu znemožnila jakoukoliv další intelektuální činnost. Poslední léta
života trávil pieváŽně v Domažlicích' kde také 9. 9. |9|2 zemŤel'
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v nich tvoií básnická díla, jimiž si vydobyl vťrdčí postavení v kruhu tzv.
lumírovské školy a v české poezii 19. stoletÍ vťrbec. Ztěles oval v ní typ
pozdně romantického básníka-pěvce národa i ieho soudce' kterj'stojí v čele
veškerého dobového myšleď a kterÍ v zájmu tohoto poslání pŤijímá i nad-
osobní rikoly. Chce vytvoňit poezii, která by se vyrovnala se soudoblnr
stavem evropského básnictví a pťivedla českou literaturu na novj', vyšší
stupeĎ. Touha po dosaŽení ideálu povznášejícího se nad každodenní mďi-
chernosti, kter1 básníkovi aělesĎovala antická harmonie ducha a těla' byla
v jeho díle ptovázena konfrontací tohoto ideálu se soudoblm životem. Tak
vedle reprezentativní funkce se zrodil i kritickf prvek Vrchlického tvorby'
kterj' neičastěji prostŤednictvím historiclcj'ch látek miŤil k vyjádňení
básníkova odstupu od soudobé společnosti. Tomuto vnitŤnímu napětí
díla odpovídala i protikladnost vjtazu. Zesílená subjektivní složka díla'
moderní reflexívnost a vznícená smyslovost měly svui protěišek v rétorickém
patosu, jenž oslabuje vlznaa jednotlivého slova ve prospěch spljvavé
intonace. Četné poetismy, novotvaťy a vÍrbec básnické licence wiskují
Vrchlického dílu rysy knižní strojenosti.

Podstatnou součást Vrchlického básnického díla wočí epika. Zvláště
v raném období se v ní uplatĎuje snaha odpoutat českou poezii od tizce
pojímanfch potieb národního života a pňekonat její konvence. Projevuje se
to nejen volbou cizích látek, ale i celkovpu koncepcí velkého historického
cyklu nazvaného Zlotnfol epopeje, v němŽ se Vrchlickj'snažil podat v epicko-
-reflexívní formě obraz myšlenkového vÍvoje lidstva. Idea ryklu se sice
zrodila již v ltá|ii' v době' kdy básník intenzívně studoval románské lite-
ratury a kdy se zvláště ve francouzské literatuie 19. století seznamoval s ně-
kterj'mi pokusy o takov1ito cyklus (nejznámější z nich ie Legenda věkťr
romantického básníka V. Huga), ale jeho provedení rizce souvisí s novlm
Vrchlického poietím funkce moderního českého básníka.

Vfchozí idea cyklu se opírá o dobové historické cítění' jeŽ v duchu evo-
lucionistick1ich teorií a perspektiv bužoazní revoluce je pevně piesvědčeno
o postupném zdokonalování lidswa, o stále hlubším naplĎování ideálťr
pokroku, svobody a humanity. V tomto smyslu chtěl i Vrchliclqf na my-
tickfch, legendárních a historick!'ch látkách vysledovat etické principy
vfvoje lidstva.a zároveů najít v nich odpověď na aktuální otázky současnos-
ti a budoucnosti. Tento zčetel vedl od samého začátku k tomu, že básník
rezignoÝal na souvislejší obraz historie lidswa, zcela opustil chronologické
pojetí (odtud také název,,zlomky.. epopeje) a naopak zdťrraznil vahovou
složku. PáteŤ celého cyklu tvočí reflexívní sbírky. Básnik si pro ně vytvoŤil
i určité látkové schéma, které se s menšÍmi obměnami takŤka pravidelně
opakuje: starověk a jeho mytus, antickÝ svět bájí' stčedověká legenda'
antická a stiedověká historie a současnost. Dťrraz je piitom položen na
mjrtus, báji a legendu, protože ve srovnání s historickjmi náměty poskytuií
více prostoru pro rozvinutí básníkovy subjektivity; ta potom ovlivĎuje
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ráz jednotlivfch sbírek natolik, Že se v pruběhu cyklu několikrát promě-
nilo autorovo poietí zpracovávanj,ch látek: od oprimistické perspektivy
spělo ke skepsi a naopak. Tyto proměny odpovídďy vlvoji Vrchlického
vztahu k Životu a ke společenskému dění a také tomu' jak se stŤídala období
jeho tvurčího vzrrrachu s obdobími krizí a pochyb o smyslu vlastní práce.

Z|omky epopeje se skládají ze tťí typťr sbírek: z knih reflexívní poezie
(Ducha wět, |878; Sfinx' 1883; Dědictoí Tantalulo, |888; Bra:íť moderního
člotlěka' |892; Skzlny na slunti, 1897), z drobné epikn která ie rovněž
rivahově zabarvena a která dále rozvádí i doptĎuje osnovnou.ideu cyklu
vyjáďenou v první adé (Staré zoěsti, 1883; Pers1lektivy, |884; Zlomky
epopeje' t886; Fresky a gobelíny, |89|3 Nooé zlomkg epq)eje' |894; Bozi
a lidé,|899; Votianídesky'|902; Epizody, 1904)'apak z velkj'ch epickfch
skladeb (Hilaríon; t882; Twardowsňl, 1885; Bar Kochba, |8973 Píseř
o Vinetě, 1906). Vstupď sbírku cyklu tvoňí Duch a soár, kniha' kterou
Vrchlickf rázem upoutď pozornost kdtiky i širší čtenáŤské veiejnosti.
obsahuje epicky a alegoricky rozváděné kontemplace o vztahu ducha a hmo-
ty, člověka a kosmu i o mravních otázkách lidswa. Ve čtyiech oddílech
(ohlasy praoěku, Helenské motioy, Osm legend stiedaaěk ch" Probléq)
demonstruje Vrchlickf vlchozl ideu cyklu o optimistickj'ch perspektivách
lidstva' vyjadfuje i osobnÍ ideál uměď pozvedajícího se aad šeď života. Po
Ohlasech praaěhl, z.acbyanjících stvoŤení světa i zrození m1|'tu o něm, násle-
duje v druhém odďle mytologickf svět antiky. Piedstava ,.mladosti
lidstva.. souznÍ s básníkovou erotickou smyslovostí; Helénské notiÚ))
jako celek směfují k oslavě krásy a k zamyšlení nad postavením básníka ve
světě. TŤetí oddíl sbírkn Osm legend stžedozsěblch, aktualizuie zvláště vztah
lidského pozrráal a kčesťanské legendy a zároveĎ podtrhuie obecné lidské
hodnoty: lásku a soucit s utrpením. Záv&ehé Probleny se jiŽ svlm názvem
hlásí k meditaci a jejím prostiednictvím k piímému vyjádiení víry v pokrok
lidského poznání a také ke kritickému vidění pňítomnosti. Srrlm celkovjm
laděním se Duch a svět stal v kontextu tehdejší české poezie dosud neví-
danou syntézou rivahovosti a epikn myšlenkového vzrrrachu, básnické
obraznosti a mrarmího patosu.

Také Vrchlického velké epické skladby - ač zdánlivě soustčeděny pťe-
devším k rozvíjení vlastního, do sebe uzavčeného piíběhu - obsahují sitnf
subjektimě zabarven aktuďizační moment. I ony zapadají do básníkova
programového risilí obrazerr minulosti souďt piítomnost a otevírat per-
spektivy budoucnosti, i v nich se odráží básníkova ploměnlivost ve vztahu
ke společenskérru děď. Pwnt z nich, Hilarioa, pčíběh egtrptského askery
zahleděného do sebe a opowhujícího lidstvem a pozemskjm světem, vyzní-
vá v radostnou oslavu života, jenŽ je jedinou hodnotou člověka. V básni
Twardowski, inspirované polskou variantou Fausta, pověstí o kouze|níkovi
upisujícím se ďáblovi a poznávajicím v jeho doprovodu zvláště lidské utr-
pení, se jiŽ stčetává víra v lepší budoucnost lidswa s kriticky a skepticky
zabarven]im obrazem soudobého života. A konečrrě skladba Bar Kochba,
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v nich tvoňí básnická díla' iimiž si vydobyl v{rdčí postavení v kruhu tzv.
lumírovské školy a v české poezii 19. stoletÍ v{rbec. Ztělesrloval v ní typ
pozdně romantického básníka-pěvce národa i jeho soudce' kteqf stojí v čele
veškerého dobového myšlení a ktery v zájmu tohoto poslání pňijímá i nad-
osobní rikoly. Chce vytvoŤit poezii' která by se vyrovnala se soudobjur
stavem ewopského básnictví a pčivedla českou literaturu na nov!', vyšší
stupeĎ. Touha po dosažení ideálu povznášejícího se nad každodenní mali-
chernosti, kterj'básníkoyi ztělesĎovala antická harmonie ducha a těla' byla
v jeho díle provázena konfrontací tohoto ideálu se soudoblm životem. Tak
vedle reprezentativni funkce se zrodil i kritickf prvek Vrchlického tvorby'
kterj' nejčastěji prostiednictvíÍn historickfch látek míňil k vyjádčení
básníkova odstupu od soudobé společnosti. Tomuto vnitŤnímu napětí
díla odpovídala i protikladnost vjnzu. Zesl|ená subjektivní složka ďla'
moderní reflexívnost a vzďcená smyslovost měly svťri protěišek v rétorickém
patosu, jenž oslabuje vj'znam jednotlivého slova ve prospěch spljvavé
intonace. Četné poetismy' novotvary a vťrbec básnické licence vtiskuií
Vrchlického dílu rysy knižní strojenosti.

Podstatnou součást Vrchlického básnického díla tvofí epika. Zvláště
v raném období se v ní uplatĚuje snaha odpoutat českou poezii od rizce
pojímanj'ch potieb národního života a piekonat její konvence. Projevuje se
to nejen volbou cizích látek, ale i celkovpu koncepcí velkého historického
ryklu nazvaného Zlomky epopeje, v němž se Vrchlickf snažil podat v epicko-
-reflexlvní formě obraz myšlenkového vlvoie lidstva. Idea cyklu se sice
zrodila již v ltá|ii' v době, kdy básník intenzívně sťudoval románské lite-
fatury a kdy se zvláště ve francouzské literatďe 19. stoleti seznamoval s ně-
kterj'mi pokusy o takoqfto cyklus (nejznámější z nich je Legenda věkir
romantického básníka V. Huga)' ale jeho provedení rizce souvisí s novjm
Vrchlického pojetím funkce moderního českého básníka.

Vfchozí idea cyklu se opírá o dobové historické cítění' ieŽ v duchu evo-
lucionistickj'ch teorií a perspelrÍiv luÍ|gazní revoluce je pevně pÍesvědčeno
o postupném zdokonalování lidstva, o stále hlubšírn naplĎováni ideálri
pokroku, svobody a humanity. V tomto smyslu chtěl i Vrchlickj.na my-
tickj'ch, legendárnich a historickj'ch látkách vysledovat etické principy
v1ivoje lidstva a zároveř najít v nich odpověd na akfuábí otázky současnos-
ti a budoucnosti. Tento zietel vedl od samého začátku k tomu, že básník
rezignoval na souvislejší obraz historie lidstva, zcela opustil chronologické
pojetí (odtud také název,,zlomky.. epopeje) a naopak zdťrraznil rivahovou
složku. Páteč celého cyklu tvoŤí reflexívni sbírky. Básník si pro ně vytvofil
i určité látkové schéma, které se s menšími obměnami takňka pravidelně
opakuie: starověk a jeho mftus, antickf svět bájí, sďedověká legenda,
antická a stňedověká historie a současnost. Dťrraz je piitom položen na
m$.tus, báji a legendu, protoŽe ve srovnání s historickjmi náměty poskytují
více prostoru pro rozvinutí básníkovy subjektivity; ta potom ovlivĎuje

ráz jednotlivfch sbírek natolikn že se v pruběhu cyklu několikrát promě-
nilo autorovo pojetí zpracovávan!'ch látek: od op .mistické perspektivy
spělo ke skepsi a naopak. Tyto proměny odpovídaly vlvoji Vrchlického
vztahu k životu a ke společenskému dění a také tomu' iak se sďídala období
jeho tvťtrčího vzmachu s obdobími krizí a pochyb o smyslu vlastní práce.

Z|onky epopeie se skládají ze tŤí typťr sbÍrek: z knih reflexívní poezie
(-pllclta wět, |878.' Sfinx' L883; Dědicní Tantalwo, |888 i Breoíž moderního
člověka' L892; Sfumy na slunci, |897)' z drobné epikn lrterá ie rovněž
rivahově zabarvena a která dále rozvádi i doplĎuje osnovnou.ideu cyklu
vyjádňenou v první ňadě (Starrí zoěsi' |8833 Pers1lektioy, |884; Zlottlky
epopeje' |886; Fresky a gobelíny, |89l; Noué zlomky epopeje, t894i Bozi
a lidé, t899 ; V otianí deskjl, L902 ; Epizody, 1904)' a pak z velkj'ch epickfch
skladeb (Hil.aion; t882i Twardou:sh' 1885; Bar Kochba, L897i Písež
o Vinetě, 1906). Vstupní sbírku cyklu tvoÍí Duch a s!ět' kniha, kterou
Vrchlickf rázerrr upoutal pozomost kritiky i širší čtenáiské veiejnosti.
obsahuje epicky a alegoricky rozváděné kontemplace o vztahu ducha a hmo-
tn člověka a kosmu i o mravďch otázkách lidstva. Ve čtyfech oddílech
(ohlasy praoěhu, Helénské tnotioy' Osm legend stiedooěhllch, Problémy)
demonstnrje Vrchlickf v!'chozí ideu ryklu o opt.mistickj'ch perspektivách
lidstva, vyiadfuje i osobď ideál umění pozvedajícího se nad šeď života. Po
ohlasech prazsěku, zachyanjících stvoŤení světa i zrozeď mjtu o něm, násle-
duje v druhém oddfle mytologiclrf svět antiky. Pňedstava ,.mladosti
lidstva.. souzní s básníkovou eÍotickou smyslovostí; Helénské notiv,
jako celek směfují k oslavě krásy a k zamyšlení nad postavením básníka ve
světě. Tčetí oddfl sbírk5 Ovt legend stfedatěblch, akaa|izuje zvláště vztah
lidského pozaán1 a kčesťanské legendy a zároveĎ podtrhuje obecné lidské
hodnoty: lásku a soucit s utrpením. Závč.xečné Problhtty se iiž svjm názvem
hlásí k meditaci a jejím prostčednicfiIlÍn k piímému vyiádŤení víry v pokrok
lidského poznáni a také ke kritickému vidění pňítomnosti. s\rjm celkovjm
laděnírn se Duch a svět stal v kontexnr tehdejší české poezie dosud neví-
danou s1m'tézou rivahovosti a epiky' myšlenkového vz.machu, básnické
obraznosti a mravního patosu.

Také Vrchlického velké epické skladby - ač zdánlivě soustÍeděny pie-
devším k rozvíjení vlastního, do sebe uzavčeného pčíběhu - obsahují silnf
subiektirmě zabarvenjl aktuďizafuí moment. I ony zapadají do básnÍkova
programového risilí obrazeÍn minulosti souďt pčítomnost a otevhat per-
spektivy budoucnosd i v nich se odráží básníkova proměnlivost ve vztahu
ke společenskému dění. Prvni z nich, Hilarion' pŤíběh egyptského askety
zahleděného do sebe a opowhujícího lidstvem a pozemslcjm světem, vyzní-
vá v radostnou oslavu života, jenž je jedinou hodnotou člověka. V básni
Twardowski, inspirované polskou variantou Fausta' pověstí o kouzelníkovi
upisujícím se dáblovi a poznávaj(cilm v jeho doprovodu zvláště lidské utr-
pení, se již sďetává víra v lepší budoucnost lidswa s kriticky a skepticky
zabarvenjm obrazem soudobého života. A konečně skladba Bar Kochba'
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piíběh Židovského revolučního vtrdce, jenž zuoskotává pro nepochopení

otot''iho světa i pro vlastní vnitÍní rozpornost a nerozhodnost, je iiž cele

pÍostoupena skepsí' iíž také poďéhal básník na sklonku 90. let.

Součástí epopeie jsou i díla opírající se o české látky: první svazek Mlltďt

(1879, obsatr-uiící skladby Šdrka, Legenda o soaté?n Prokopu a Kfiž Bože-

ia,n;,") a Setské bataily (L885). Zv|ášté Legendou o sÚaté,n Prokopu' v n1ž

zoracoval pověst o za|ožení' slovanského Sázavského kláštera a o vyhnání

,,tm.ckÝ"n mnichťr z Čech, vyhověl Vrchlickf i vlzvám kritiky, aby se

obrátil í< eestym tématt'6. Kííž Božetěchú'a už opět směfuje pčes českou

látku k tématu všelidskému: k víňe v sílir lidského poznání' iež pŤekoná

všechna nepŤátelstvi i války.
Sekké báady čerpají látku ze 16. až 18. stoleti' z doby selskj'ch boďí.

Vrchlickf zachycuje zpraviďa mezní situace' zrod nebo tragickj, závěr

těchto povstání, jeiichž vťrdcové (neičastěji autentické historické postavy)

hynou lanskou mocí. Sbírka obsahuje tÍtzné žánry: veďe balady i píse

o"uo 
"t.gii 

a také. $ary, v nichž básďk navazuie na lidová barokní sklá-

dání, na tzv. selské otčenáše a selská |<ázán1. SvÍm silnÍm protifeudálním

patosem i vztahem k lidové poezii pčekračují Selské balady už rámec epo-

peje a blíŽí se k Vrchlického časové a politické lyrice. Spolu se sblrkou

sonetir reagujících na českou politickou situaci ke konci století .EÍlosy

v potlšti (1890) patŤí k básníkor,^jm neivfznamnějším proievťtm v tomto

žánÍu.
Pčestože Vrchlického epika svjm látkovÍm bohatstvím, myšlenkov m

vzepětím a patetichÍm slohem velmi silně zapťrsobila na své současníky'

nejvlastněiší a dodnes také nejživotnější složkou básníkova díla zÍrstala

lyrika. V raném období v ď mají pňevahu intiEní milostná vyznání vyvo-

laná nejprve citovfm vztahem a pak i soužitím s L. Podlipskou. Právě zde

Vrchlickf nejbezprosďedněii vyiádňil touhu po plném citovém i smyslovém

vyžití jedince a zároveĎ i prahnutí po ideálu. I v této intimní rovině mu

iáeatem byl antickÝ soulad ducba a těla, což ostatně pfipomínají i četné

reininiscence na Ťeckou i Ťimskou mytologii..Láska vyjádiená zpÍvu s ne-

všední a někdy až provokuiící smyslovou konkrétností a se silnlm erotic-

kfm vznětem je zároveĎ apostrofována iako sestra poezie; v tomto spoiení
jsou ostavovány iako jediné hodnoty schopné povznést iedince nad utili-

ie'oi 
"ai*y 

soudobé měšťácké společnosti (Ekloey a pisně, l8$O;-Dojmy

c, rozlnary, |880; Poutí k Etdortidu, 1882; Hud.ba ts duši, L8863 Čarorsn

zahrada,- L888; Dni a noci, 1889). Pozděii však i do této lyriky zaďrnaií
pronikai trpké, bolesmé tÓny (Hofkd jtidra, 1889; Ě morta, 1889)' iež ristí

v sebezkumnou analytickou poezii z ridobí krize básníkova manželského

soužití (okna o bouii, |894i Pisně poutnika' 1895).
Okna zl bouži jsoll intirnni zpověď z milostného zklamání, avšak zároveĎ

i svědectvím zápasu za znovunabytí ztracené rovnováhy, boje s bolestí

a rczignaci, Srážejí sc tu ostie protichťrdné pocity a nálady: zklamání s no-

vou nadějí, snaha dosáhnout citového klidu s touhou po ,,troše lásky..,

rezignace na vlastnl práci s piívalem novlch tvťrrčích podnětťr. Tato proti-
kladnost silně dramatizuje sbirku a zároveř, vyvolává nebjvalé oproště',i
vftazu' jež pokračuje i v následující knize lytíky Pímě poutníka' kde se na
slohovém zjednodušení podílí také písůová forma.

Intimď lyrika piesahuje i do sbírek, které iioak ptovázÍ risilí zvládnout
rozmanité strofické tvary a v nicM zpravidla pňevládá lyrika pŤírodní;
s rozmanitostí kultivovanj'ch básnickfch forem se Vrchlickf blíŽe seznámil
v románskj'ch literaturách (sonet, ritornel, rondel, rondÓ, villonská balada,
balata, rispet' sestina) a v literaturách orientáInÍch (gazel). Zvláště sbírky
Dojmy a roz?nary (1880), Hudba o iluši (1886), Ztatll prach (L887), Moje
sondta (|893) a tči knihy Sonet sa|not fe (1885' 189l, 1896) znamenaií
vnistění básníkovy schopnosti vžít se do traďce cizí literaturn korifronio-
vat ji s domácí literaturou a najít pro každf veršoq ritvar odpovídající
námětovou oblast, citovou atmosféru a nakonec i virtuÓznÍ vyjádčení.

Lyrické dílo zawšil Vrchlickf jásavfm hymnerr Strom žfuota (l9O9)
a Mečem Damokloolm (posmrtně 1913), knÍžkou neklidu, zkosti a tušení
blížícÍ se katasuofy. Strom žíoota tonlád| titulnÍ metaforu z poezie ame-
rického básďka ! alta !7hitmana do několika oddilťr (Co tktsí zl kofenech,
Co sni zs lwluzích, Co zní zl koruně, Spadalé listí), v nichž je podužena pro-
měnlivost a nekonečnost života; v jeho koloběhu nabjvá teprve pravého
smyslu i život jedince. Tuto panteistickou oslavu pŤírody i člověka dowšuje
básníkťtv ďk za dar života, za moŽnost woňit a milovat; v posledním oddíle
Česhé krajiny se tato životní harmonie navíc symbolicky spojuje s citovjm
vyznáním vztahu k rodné zemi.

Meč Danokl o vzrikl těsně pňed vypuknutím básníkovy choroby a iejí
piedtucha woťí tematickou osnovu sbírky: Vrchlickf pro ni hledá stále
nové vyjáďení.a nakonec je na|ézá v meči Damoklově, synrbolu tragéďe,
která mťrže nastat kaŽdí/m okamžikem. Na toto téma pak Vrchlickf píše
několik riděsnfch' temnj'ch básní, plnfch bezvfchodného zoufalswí.
Tragické tÓny Meče Damoklova uzaviely trrťrrčí dráhu básníka, kterf ve
své lyrice obsáhl nejširší stupnici lidskfc*r citir od vrcholného opojení
štěstím až k momentťrm zoufalé beznaděje.

Vrchlického pťrvodní produkci provázela od počátku i piekladatelská
činnost; nejednou také pňekládané ďlo posloužilo jako bezprosďední
inspirace k vlastní tvorbě. Vrchlickf pňekládal klasickou i soudobou světo-
vou poezii, celkem z 18 národních literatur. fudil se pÍitom jak potňebami
české [teratury, tak vlastními áIibami, které ho brientovďy zejména na
románské literatury (Hugo, Vigrry' Leconte de Lisle, Baudelaire, Rostand,
Dante Alighieri, Petrarca, Ariosto, Tasso, Carducci, Leopardi, CalderÓn,
Cam6es). Z ostatních literatur pňekládal jen díla zásadního vjznamu
(Shakespeare, Shelle5 Goethe, Schiller, Mickiewicz, PetÓfi, s 

'hitman,

Aškerc). Pťeklady provázel literárními stuďemi a eseji (Bdszické profily
francouzské, 1887; Studie a poilobizny, L892, aj.). Tyto práce Vrchlického
souvisely s jeho pťrsobením na univerzitě a ovšem i s jeho aktivitou kritic-
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pňíběh židovského revolučního vťrdce, jenž zuoskotává pro nepochopení
okolního světa i pro vlastni vniďní rozpoÍnost a nerozhodnost' ie již cele
prostoupena skepsí, iíž také poďéhal básník na sklonku 90. let.

Součástí epopeje jsou i díla opírající se o české látky: první svazek Mllttt
(1879, obsahující skladby Šdrha, Legenda o svatém Prokopu a Kňíž Bože-
těchŮn) a Selské balady (|885). Zv|áště Legendou o $atém Prokopu, v niž
zpracoval pověst o za|oženi slovanského Sázavského kláštera a o vyhnání
německ!'ch mnichťr z Čectro vyhověl Vrchlickf i vlzvám kritiky, aby se
obrátil k česklm tématťm. Kiiž Božetěchúv lž opět směčuje pies českou
látku k tématu všelidskému: k vÍče v sílu lidského pozrrání, jež piekoná
všechna nepiátelství i války.

Selské batd1l čerpajÍ látku ze 16. aŽ 18. století' z doby selskj'ch boďí.
Vrchlickf zachycu|e zpraviďa mezní situace, zrod nebo uagick! závět
těchto povstání, jejichž vťrdcové (neičastěji autentické historické postavy)
hynou panskou mocí. Sbírka obsahuje rťrzné žánry: veďe bďady i píserl
nebo elegii a také ritvary, v nichž básník navazuie na lidová barokní sklá-
dání, na tzv. selské otčenáše a selská kázání. SvÍm silnÍm protifeudá|ním
patosem i vztahem k lidové poezii pčekrafují Selské bďady uŽ rámec epo-
peje a blíží se k Vrchlického časové a politické lyrice. Spolu se sbírkou
sonetÍr reagujících na českou politickou situaci ke konci století čílasy
a pouši (1890) patťí k básníkovjm nejvfznamnějším projevttm v tomto
žánÍu.

Pčestože Vrchlického epika svjm látkovÍm bohatstvím, myšlenkovjm
vzepětím a patetick1im slohem velmi silně.zaptrsobila na své současníky'
nejvlastnější a dodnes také nejŽivotněiší složkou básníkova díla zÍrstala
lyrika. V raném období v ď mají pčevahu intimní milostná vyznání vyvo-
laná nejprve citoqim vztahem a pak i soužitírn s L. Podlipskou. Právě zde
Vrchlickf nejbezprosďedněji vyiádňil touhu po plném citovém i smyslovém
vyžití jedince a zároveů i prahnutí po ideálu. I v této iotimnl rovině mu
ideáem byl antickÍ soulad ducha a těla, což ostatně piipomÍnají i četné
rebiniscence na ieckcu i Ťímskou mytologii..Láska vyiáďená zpryu s ne.
všední a někdy až provokující smyslovou konkrétností a se siln1frn erotic-
kjm vznětem je zároveů apostrofována jako sestra poezie; v tomto spojeni
jsou oslavovány jako jediné hodnoty schopné povznést jedince nad utili-
tbn| zájmy soudobé měšťácké společnosti (Eklogy a písně, L8803 Dojmy
a rozŮ.ary, t88o; Pouti k Eldorádu, L882; Hudba zl d.uši, L886i Čarovnti
zahrada,1888; Dzi a nbci, 1889). Později však i do této lyriky začínají
pronikat trpké, bolestné tÓny (HoŤkd jtidra, 1889; Ě morta, 1889), jeŽ ristí
v sebezkumnou analytickou poezii z ťrdobí krize básníkova manželského
soužiti (okna a bouii,189\ Pisně 1loutnika, 1895).

Okna v bouži jsou intimní zpověď z milostného zklamání, avšak zároverl
i svědectvím zápasu za znovunabytí ztracené rovnováhy, boje s bolestí
a rezignacl. SráŽejí se tu ostÍe protichťldné pocity a nálady: zklamáni s no.
vou nadějí, snaha dosáhnout citového klidu s touhou po ,,troše lásky..,

rezignace na vlastní práci s pÍívalem novj'ch tvťučích podnětťr. Tato proti-
kladnost silně dramatizuje sbírku a zároveú, vyvolává nebjvalé op.Áste'.i
vjtazu, jež pokračuje i v následující knize lyt*y Píně poutníka, káe se na
slohovém zjednodušení podílí také písĎová forma.

IntimnÍ lyrika piesahuje i do sbírek, které iinak ptovázl risilí zvládnout
rozrnanité strofické ritvary a v nichž zpraviďa pčevtádá lyrika pihodní;
s rozmanitostÍ kultivovanj'ch básniclcfch foreut se Vrchlickf blíže seznámit
v románskfch literaturách (sonet, ritornel, rondel, rondÓ, villonská balada,
balata, rispet, sestina) a v literaturách orientálnÍch (gazel). Zvláště sbÍrkv
Dojmy a roz?|'ary) (1880), Hudba r: duši (|886), Zlatll prach (L887), Moje
sondta (|893) a tči knihy Sonet sanotáŤe (1885, l89l, 1896) znarn6qgií
vyistění básníkovy schopnosti vžít se do traďce cizí litentury, konfronto-
vat ji s domácí literaturou a najít pro každf veršovj'ritvar odpovídající
námětovou oblast' citovou atrrrosféru a nakonec i virttrÓzní vyjáďení.

Lyrické dílo zawšil Vrchlickf jásavlm hymnem Strom žh:ota (I9O9)
a Mečem Damoklozlllm (posmrtně 1913), knÍžkou neklidu, rizkosti a tušení
bližící se katastrofy. Strom žioota tozvádl titulnÍ metďoru z poezie arne-
rického básďka !7alta s hitmana do několika oddílťr (Co thtlí o kožmech,
Co mi g haluzích, Co zní v koruně, Spadalé tistí), v nichž je podtržena pro-
rněnlivost a nekonečnost života; v jeho koloběhu nabfvá teprve pravého
smyslu i život jedince. Tuto panteistickou oslavu pňírody i člověka dovršuje
básníkŮv ďk za dar života, za moŽnost woÍit a milovat; v posledním oddfle
Česhé hrajiny se tato ávotní harmonie navíc symbolicky spoiuje s citovjm
yyzn,(n{Írl vztahu k rodné zemi.

Meč Damohl g vznikl těsně pied vypuknutlm básníkovy choroby a jeiÍ
pňedtucha woťí terrratickou osnovu sbírky: Vrchlickf pro ni hledá stále
nové vyjáďení a nakonec je na|ézá v meěi Damoklově, synrbolu tragéďe,
která mťrže nastat kaŽdÝm okamžikem. Na toto téma pak Vrchlickf píše
několik riděsnfch' temnfch básď, plnfch bezvfchodného zoufalswí.
Tragické tÓny Meče Damoklova uzavčely tvÍrrčí dráhu básďka, kterf ve
své lyrice obsáhl nejširšÍ stupnici lidskfch citír od vrcholného opojení
štěstím až k momentťrm zoufďé beznaděje.

Vrchlického pťrvodní produkci provázela od počátku i pÍekladatelská
činnost; nejednou také piekládané dílo posloužilo jako bezprostÍední
inspirace k vlastní tvorbě. Vrchlickf pÍekládal klasickou i soudobou světo-
vou poezii, celkem z 18 národních literatur. fudil se pfitom jak potčebami
české literatury, tak vlastními zálibami, které ho orientovaly zejména na
románské literatuy (Hugo, Vigny, Leconte de Lisle, Baudelaire, Rostand,
Dante Alighieri, Petrarca, Ariosto, Tasso, Carducci, Leopardi, CalderÓn,
Cam6es). z ostatních literatur pŤektádal ien díla zásadního dznamu
(Shakespeare, Shelley, Goethe, Schiller, Mickiewicz, Pet.Ófi, ! 

.hitman,

Aškerc). Pčeklady provázel literárními studiemi a eseji (Bdsaické profily
francouzské, 1887; Studie a podobizny, |892, aj.). Tyto práce Vrchlického
souvisely s jeho pťrsobenim na univerzitě a ovšem i s ieho aktivitou kritic-
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kou, která se projevila zvláště ďvadelním referentstvím ve staročeskj'clr
denících Pokrok a Hlas národa a literární kritikou v Sládkově Lumíru.
Živ! vztah prokázal Vrchlickf také k hodnotám starší české literatury.

Vrchlického prÓza stojí jen na okraji ieho tvorby. skládá se z několika
knih povídek a črt a z pesimistického romiínu Loutky (1908). Název tu
symbolizuie pojetí člověka' jehoŽ mechanické pohyby čidí jakási tajemná
ruka.

Mnohem závažnějši role pňipadla Vrchlického dramatickému dílu' jež
začal psát v době otevieni Národního divadla. Bylo piirozené' že virdčí
pčedstavitel národní literatury se pokusí i o reprezentativní dilo pro nově
vzniklou první českou scénu. I v dramatu Vrchlickf dosáhl značného roz-
pětí Žárovébo a tematického. Psal tragédie, činohry, proverby i veselobry,
a to veršem i prÓzou; láttově obsáhl takŤka celou histoÍií, zpracováva|
antické motivy' čerpal z ťenesance' z nejstarších českfch dějin' ze 14.
i 17. století, a|e i ze současnosti. Tuto širokou rozlohu sjednocuie lyrickÝ
prvek, kter1i zpraviďa v básníkovj'ch divadelních brách pievážil nad prv-
kem dramatickjm. Dělo se tak do znabé míÍy v souladu s básníkovou
intencí vnést na jeviště - trpící pčízenností dosavadních romantickj'ch
dramat a plytkosti konverzačních veseloher - poezii a prostiedníctvím
básnického obrazu, fantazie a wipu povznést české drama. To se však
Vrchlickému poměrně dobŤe daŤilo jen ve veselohrách, kde vtipn nápad
zpravidla vystačil na vytvočení dějové osnovy a poskytl mu možnost v čadě
zápletek Íozpoutat hru fantazie; děiištěm komeďí se staly starověké Atény
(V sudu Diogenooě, prem' 1883), papežskf dvirr v Avignoně (Soud lásky,
1885) i hrad Karla IV. (Noc na Karlštejně, prem' 1884). Méně uspěl autor
v dílech, která vyžadovala náročnější koncepční risilí' ať už šlo o dramata
z českfch dějin' v nichž zpracoval tradiční české literární téma srážky
pohanství s kŤesťanstvim (trilogie Drahomíra, prem. 1882; Bratii' |889;
Knižata, 1903)' nebo z antiky (Smrt Odyssea, prem. 1882). Vj,jimku tvoŤí
dramatická trilogie Hippodamie (Ndmluzly Pelopoz1;t, L889; Smir Tantalúv,
L89L; Smrt Hippodamie' 189l)' iež se stala podkladem pro scénickf me-
lodram Zderlka Fibicha.

Vfjimečnost Vrchlického zievu v české literatďe piitahovala od počátku
zájem kritiky, která usilovala vyrovnat se s ieho tvorbou' Prvni vlna zasáhla
jiŽ rané dílo. }eho zesílená subjektivita azejména volba cizích látek pňiměly
mluvčí konzervativních moravskj'ch literárních kruhťr a kritiky kolem časo-
pisu Osvěta k tomu, že obviĚovali Vrcblického z pňehližení potieb národ-
ního života. Druh1i, ještě silnější kritickf nápor zasáhl básníkovo dílo
v pritběhu 90. let; piedmětem kritiky se stala sama metoda a styl básnÍkovy
tvorby. Snaha obsáhnout co největší tematickou i formální šíii spolu s leh-
kostí inspiraca a se schopností piizpťrsobit se neirťrznějším cizím podnětirm
vedla totiž Vlqblického k vytváŤení určitfch konvencí. Zprvu obievné
postupy ztrácely na své prťrboinosti a měnily se v básnická klišé, která
rozmělilována ještě iadami básníkovj'ch pokračovatelir, tzv. epigontr, stala
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se brzdou pfi hledání rrovlch možností básnické tvorby' T.ak to alespoĎ
pociéovala rnladá kritika 90. let, která obviriovala Vrchlického dílo z eklek-
ticísmu, z nedostatku vnitíní pravdivosti a jednotného, uceleného názoru
na svět. A tak došlo k tomu, Že básnik, kterf svou pŤedcházeiici tvorbou
a sr'1frni pčekiady neivice piipravil pťrdu pro nástup mlad ch, v rozhodují-
cích chvílích se s mlad';irni razcházi a hájí proti nim pŤedstavy o umění jako
naplĚování ideálu krásy' tedy pojetí, které bylo pťrvodně namíčeno proti
vládnouci měšéácké společnosti. Avšak již následující mladá generace,
básníci St. K. Neumann, FráĚa Šrámek a po nich dalši až k autortrm sou-
časn m dovedli rozlišit živé, ttva|é hodrroty Vrchlického smyslovosti
a lyričnosti od dobov ch konvencí a šablon a naiít si tvúrčí vztah k básníko-
vu dílu, oceĚuiíce pňitom mimoňádnost jeho zjevu v české poezii 19. století.

Zikmund Winter
/r846-t9r2/

Hístorickf spisovate| se zál ibou v kulturně historickém obrázku,
se smyslem pro všednodennost dějín, pro |idskou vášeř, pro
konÍ|ikty iedince s dobou; umělec životního paradoxu
a tragické ironie.

Narodil se 27. |2. 1846 v rodině zvoníka na Starém Městě v Praze.
Vystudoval Akademické gymnázium a filozofickou fakultu. Jak<l stiedoškol-
skjz profesor historie pťrsobil v Pardubicích, v Rakovníce (1874-1884)
a v Praze' osudem se mu stal rakovnicky archív. Zasvěti| ho do minulého
života nevelkého venkovského města, podporoval a rozvíjel ieho zájem
(probuzenj' na univerzitě V. V. Tomkem) o poznávání toho, jak lidé v mi-
nulosti bydlili, iak se odívali, vzdělávali, iak cestovali, čím se živili, jak se
bavili' hádali, soudili. Nejcennější fondy rakovnického archívu jsou ze
15, a |7, století' a to ie také doba, v níž se zabyďil !7inter historik a histo.
rick1| belctrista. ].)rašné pťostiedí archívťr v Rakovníku a v Praze vyvolalo
rr něho krčni nernoc, která mu pozděii bránila v pramenném studiu.
Časc'ra mu nedovcllclvala ani učastrrit se t:idenních piátelsk ch schirzek,
pii nichž se !7inter uplatr\oval jako skvěi!- společník se smyslem pro
humor a prc sebeironii. Měi pčátele a ctitele v generaci mladší i nelmladší
(napť. J. S" Machara' O. "Iheera). Nicméně v základním generačním sporu
se piiiazoi'al k Vrchlickému a k Jiráskovi (s rrirni, s K. V. Raisern a s M. A.
Šimačkem sedal od r. 1900 v redakci časopisu Zaon). Pojeti;m děiin a člo-
věka v nich, zpťrsobem práce s archíl'ním materiálem a s jazykem stál ovšem
iinde než jeho piítel A. Jirásek, bliž n.loďerním snahám počátku století.
Ze,nŤe| |Ž' 6. I9l2 v bavorsk.ích |áznich Reichenhall,
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kou, která se projevila zvláště divadelním referentstvím ve staročeskfch
denících Pokrok a Hlas národa a literární kritikou v Sládkově Lumíru.
Živ! vztah prokázal Vrchlickf také k hodnotám starší české literatury.

Vrchlického prÓza stojí jen na okraji jeho tvorby. skládá se z několika
knih povídek a črt a z pesimistického románu Loutky (1908). Název tu
symbolizuie pojetí člověka, jehoŽ mechanické pohyby ňídí iakási taiemná
ruka.

Mnohem závažnějši role piipadla Vrchlického dramatickému dílu, iež
začal psát v době otevňení Národního divadla. Bylo piirozené' Že virdčí
piedstavitel národní literatury se pokusí i o reprezentativní dílo pro nově
vzniklou prvni českou scénu. I v draeatu Vrchlickf dosáhl značného roz.
pětí žánrového a tematického. Psal tragédie, činohry, proverby i veselobry,
a to veršem i prÓzou; látkově obsábl takŤka celou historii, zpracovával
antické motivy' četpa| z renesance' z neistarších českfch děiin' ze 14.
i 1?. století, a|e i ze současnosti. Tuto širokou rozlohu sjednocuie lyrickf
prvek, kter'' zpraviďa v básnftovj'ch divadelních hrách pieváŽil nad prv-
kem dramatickjm. Dělo se tak do zlačr'é miry v souladu s básníkovou
intencí vnést na jeviště - trpící pŤízemností dosavadních romantickjlch
dramat a plytkostí konverzačrrich veseloher - poezii a pťostťednictvím
básnického obrazu, fantazie a vtipu povznést české drama. To se však
Vrchlickému poměrně dobie daiilo jen ve veselohrách, kde vtipnf nápad
zpravidla vystačil na vytvoŤení děiové osnovy a poskytl mu možnost v Ťadě
zápletek rozpoutat hru fantazie; dějištěm komedií se staly starověké Atény
(V sudu Diogenouě, prem. 1883), papežskj' dvťrr v Avignoně (Soud ldsky,
1885) i hrad Karla IV. (Noc na Karlštejně, prem' 1884). Méně uspěl autor
v dilech, která vyžadovala náročněiší koncepční risilí' ať už šlo o dramata
z česk1i'ch dějin' v nichž zpracoval tradičrrí české literfuní téma srážky
pohanství s kčesťanstvím (trilogie Drahomira, prem. 1882; Bratii' L889.,
Knížata, 1903)' nebo z antiky (Smrt odyssea, prem. 1882). Ví/iimku tvoií
dramatická trilogie Hippodamie (N mluay Pelopooyt, t889; Smir Tantalťlo'
L89|; Smrt Hippodamie, 189l)' iež se stala podkladem pro scénick1i me-
lodram Zderlka Fibicha.

Vfjimečnost Vrchlického zjevu v české literatuče pĚitahovala od počátku
zájem kritiky, která usilovala vyrovnat se s jeho tvorbou. První vlna zasáhla
již runé dílo. Jeho zesílená subiektivita a zeiména volba cizích látek pŤiměly
mluvčí konzervativních moravsk!.ch literárních kruh{r a kritiky kolem časo-
pisu Osvěta k tomu, Že obvirlovali Vrchlickélro z pŤehlíŽení potÍeb národ-
ního Života. Druhí/' ještě silnější kritickf nápor zasáhl básníkovo dílo
v prírběhu 90. let; pŤedmětem kritiky se stala sama metoda a styl básníkovy
tvorby. Snaha obsáhnout co největší tematickou i formální šíii spolu s leh-
kostí inspiracďa se schopností pťizpťrsobit se neirťrznějším cizím podnětťrm
vedla totiŽ \y\eblického k vyváčení určitfch konvencí. Zprvu objevné
postupy ztrácely na své prťrbojnosti a měnily se v básnická klišé' která
rozměliiována ieště iadami básníkovj,ch pokťačovatelŮ, tzv. epigonťr, stala
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se brzdr:u pťi hledání riovjlch možnosti básrrické tvoÍby. T.ak to alespoĎ
pociťovala nrladá kritika 90. let, která obviťrovala Vrchlického dílo z eklek-
ticismu, z nedostatku vnitíní pravdivosti a jednotného, uceleného názoru
na svět' A tak došlo k tomu, že básník, ktery svou pŤedcházející tvorbou
a sv mi piekiady neivíce piipravil pťldu pro nástup mlad1y..ch, v rozhoduií-
cích chvílích se s mlad,1imi rozcllázi a hájí proti nim pŤedstavy o umění jako
naplóování ideálu krásy, tedy pojetí, lteré bylo pťrvodně namíŤeno proti
vládnoucí měšéácké společnosti' Avšak již následující mladá generace,
básníci St. K. Neumann, FráĎa Šrrímek a po nich další až k autorirm sou-
časn;fm dovedli rozlišit živé, trvalé hodrroty Vrchlického smyslovosti
a lyričnosti od doboqfch konvencí a šablon a najít si tvrirčí vztah k básniko-
vu dílu, oceĚujíce piitom mimoiádnost jeho zievu v české poezii l9. stoletÍ.

Zikmund Winter
i 7846-r912/

Historickf spisovatg| se zál ibou v kulturně historickém obrázku,
se smyslem pro všednodennost děj in, pro l idskou vášeř, pro
koníl ikty jedince s dobou; umělec životního paradoxu
a tragické ironie.

Narodil se27. |2, 1846 v rodině zvoníka na Starém Městě v Praze.
Vystudoval Akademické gymnázium a filozofickou fakultu. Jako stiedoško!-
sk;i profesor historie pirsobil v Pardubicích, v Rakovníce (1874-1884)
a v Praze' Osuclern se mu stal rakovnick1f archív. Zasvéti| ho do mírrulého
života nevelkého r'enkovského města, podporor'al a rozvijel jeho zájem
(probuzen na i.miverzité V. V' Tomkem) o poznáváni toho, jak lidé v mi-
nulosti bydliii, jak se odívali, vzdělávali, jak cestovali, čím se živili, iak se
bavili' hádali, soudili' Nejcennější fondy rakovnického archívu isou ze
16, a |7' století, a to je také doba, v níž se zabydlil winter historik a histo-
ricky lrelctrista' lrrašné prostťedi archívťr v Rakovníku a v Fraze vyvolalo
tr něho krčrrí nernoc, která rnu později bránila v pramenném studiu.
Cascro mu nedovolcrvala arri učastnit se tydennich pňátelskjlch schtrzek,
pči nichž Se s7inter uplatrioval jako skvěl1!- společník se smyslem pro
humor a pro sebeironii. Měl piátele a ctitele v generaci mladší i nejmladší
(napi. J. S. N{achara, o. .|heera). 

Nicméně v základním generačním sporu
se pčiňazoval k Vrchlickému a k Jiráskovi (s nirni, s K' V. Raisem a s M" A,
Šimáčkem sedal od r. 1900 v redakci časopisu Zuon). Pojetim děiin a člo.
věka v nich, zprisobem práce s archívním materiálem a s jazykem stál ovšem
iinde než iehtl pŤítel A. Jirásek, blíŽ raoderním snahám počátku století.
Ze.nňel 12. 6, |9|2 v bavorskÝch láznich Reichenhail'




