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pfímf konta}t s lidovfmi vfstvami i prostŤednictvím časovfch politickfch
písnÍ,loznarně' ťrtočněi trpce posměšnfch' iež sHádal na známé 'ápěvy
(Šuselkaruim píše...; Mně se... ošeckozdé...). V závěru publicistické
činnosti intenzírmě usiloval o očištěnívniďního světa českj,chlidi od vlivu
clrkevní autority, aby se nemohl ,,čistolidskj' cit náboŽnosti zrregžílvatt
za,
nástroj k upoutání rozumu a skrze upoutanÍ'rozum k utiskování lidu...
Y Epištoldch kutnohorcb ch, kde zpodobil Krista iako zastánce lidu a boiovníka proti ritisku' usvědčoval církevní hierarchii ze ztady kŤesťanslcfch
ideálŮ. V téžedobě vydď vlbor z Voltairovj'ch satiriclcfch pt6z (Někuré
pooěsti, |85|).
Havlíčkovo ,6ění ,,V smíchu ápasit.. se plně rozvinulo v brixenské
satirické poezii, mistrně vyrrŽívajícífolklÓrních pÍsĎovfch forem i Úadič.
ďch epickfch postupťra látek. Hrdina Tyrolskjlch elegit (|852) se statečnym
humotem i bystrou ironii vypráví měsíčkupŤiběh svého oďoučení od domova a cestování do Brixenu s policajty; v závěru pčecházÍv komicky
nadsazenf
a podává ,,epopej..o tom' jak se splašili koně na
",heroickj'tÓir..
cestě' lceÍou
rámují ,,hory, skály ohromnější ještě,než jest hloupost mezi
národy.., ',propast bezedná iak dÍška amády.. a ,,temná noc iak naše
svatá církev...Podkladem ,,vesďé balady.. Král Ltiota (l85a) o ,,dobrém
králi..' iehož ,,ďouhé uši právě dobie ke koruně sluší..,je irská poMdka;
Havlíček ji poznď v německé prozďcké verzi, svfm podánín podtrhl jejÍ
komiku a iednotlivjrni obměnami ii sblíŽil s českou atmosférou. Látka
komického eposu ,fiíiesr szs. Vladimíra (ienž vznikal delšÍ dobu, dospěl
k 10. zpěvu a zťrstď nedokončen) se váže k historické legendě o nástupu
kiesťanstvív Kyievské Rusi. Vyprávění ie vloženo do rist fiktivnlmu lidovému vykladači; tomu nejde o pietní podání ur|álostil o nížčetl v Nestorově
,,plátku.. (Letopise ruském),nfbrŽ o její plastické a věrohodné vylíčení
spŤÍzněnému
obecenstvu, které evidentně wočíprostí, ďe politicky poučení
češtÍ
lidé z poloviny 19. století.Dě| tétonejrozsáblejšíHavlíčkovyskladbn
líčícíkonflikt pohanského boha Perrrna $ carem Vladimírem, Perunovo
odsouzení a popravu' bezbožrrostv Rusích a boj církrrío ,,prebendu bož.
skou.., je hustě zalidněn. Mezi jeho postavami, jež jsou zkratkovitě, ale
vi,tazně a živě charakterizovány svjmi promluvami, akcemi a vzájemnjmi
vztahy, dominuje sympatickj' komickf brdina Pertrn, vÍčečnÝrebelant
spjat!'s lidem (a blízkj'autorovi); ieho postoj kontrastuie s pokrytecwlm
',boŽícb sluŽebníkrl..,kteii pŤi auďenci u Vlarlimíra názorně vyslovují
podstatu dohody mezi světskou a duchovní despocií; ,,Nám je pánb{rh iako
pánbrih, / jenom kdyŽ je ĚákÝ' / abysme s ním udrželi / v respektu seďáky...
Brixenskjmi skladbami (jeŽ stejně iako většina Havlíčkovfch epigram{r
dlouho kolovaly ien v opisech) se dowšuie jak HavlíčkťrvbásnickÝ vÝvoi,
tak jeho Životní cesta za poznánÍm, vyjáďením a a}.tivníB formovánÍo
svobodného, citově opravdového a zdravě myslícÍhočIověka.
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Jan Herben
/1857-1936/

NovináÍ a llterárnÍ krltlk, beletrista se zalíbcnímv dokumentu
románovékronlky
a pub|lcistlckémpodání,tvúrceobšÍrné
o iIvotních proměnách slováckévesnicc í8.až|9. století.
Narodil se 7. 5. 1857 v Brumovicích na jižníMoravě. otec, púvodně
zemědělskf dělník, posléze bainÍi byl proslavenÝ ,,šumď..; v matčině
rodině se pravidelně odebírďy a četlyčeskéknížky. Studoval na Slovanském
gyrrrnáziuv Brně a byl z prvďch absolventir ristavu, ktečípo maturitě odstudovat ne již do Vídně, ďe do Praby, a jako Moravané tak proje"ia".ti
vovali svou sounáležitost s českjm. národem. Necelé desetiletí nato se
z mnoha z nich stávďi pronikaví kritikové a reformátoňi soudobfch poměrÍt.
Moravy, méněpoznaPiispívaly k tomu iak jejich znalosti ,,zachova1ejší..
jeiicb
Herbena neivíc
poznání
Prďry.
i
menanékapitatistickfmi vztahy' tak
mít knězem'
chtěla
ho
která
rodiny,
vťrli
Proti
noviny.
formovaly
vábily a
studoval od r. 1878 na filozofické fakultě historii a češtinu;z univerzitnlch
učitelir si váál hlavně Jana Gebauera a Jaroslava Golla. v Knize ozpotníneh
(1936) vydď svědectví o svémduchovnírn zránla živomím díle' kterés mírnou sebeironií charakterizovď jako ,,trochu žurnalismu, ttochu beletrie
a trochu historie..; na závěr piipoiil svťriválečnÝdeník. Zemiel v Praze
24. L2. L936.
Součástíjeho velmi rozsáhlé publicistiky byly knížky o tanu Nqlomuckém (s kritikou leho kultu), o Havličkovi, Palackém a T. G. Masarykovi.
NovináŤskou dráhu nastupoval r. 1885 v Národních listech a uzavírď v Li.
dovj.ch novinách (Lg25-27). Vrcholná doba ieho činnosti novináÍskéi literární ie spjata s jeho listem Čas(1886-1915).V programovémčlánkuNool
pokoleníie Herben dovolávď pocit(r mládeže, která si uvědomuie stagnaci
a krizi celého českéhopolitického i kulturního života, soudobj' národ se jí
ieví iako horníci otrávení v dolech iedovatfin plynem; odmítá lhostejnost'
která se kryie sebeuspokojivou frází. Domáhá se práva i povinnosti nezastírat dáí všestrannf ripadek, ale pojmenovat ho a otevŤenou kritikou
hledat cesty k nápravě. Čas se odŤíkáplaného vlastenčení,chce bjt ,,orgánem liď hledajícíchpravdu... Herben dď svťrilist plně k dispozici realistické
straně a T. G. Masarykovi a iim taképodňizoval svou vlastní, častoanonymní
publicistiku. Veškerf kriticismus v Časenesla vtrle reformovat soudobou
společnosthospodáisky, sociál.ě i mravně, aby se pťedďlo revolučnímu
ňešenínakupenfch rozporťr. Na stránkách listu se promfšlel progÍam
q{1gílnitrqhnutí a uvažovalo se o posláď malého českéhonároda, o smyslu
češswí.Zásluhu o pokrok českéhopísemrricwí si získaly prvď ročníky
Časutínl Že proti sta'rjm šabloná- povzbuzovďy literaturu ke stiíáivému
pozorování a věrohodnému zpodobování soudobého města i venkova"
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Moderním uměleckjm směnim počínajesymbolismem vyt',kal Čas pfemíru
obraznosti, nelogičnost a neurčitost, zaměieni na formu a na hrstku itenáŤfr.
V duchu tzv. moravské kritiky a realismu pňikládal Herben literatuie
cíle poznávací a v]ichovné. Spisovatele pčirovnával k učiteli, ktery
,,má
hleděti více k tomu, čeho žák potťebuje, a nikoli k tomu, čemu se ,á.
,,u
pedagogiu naučil a co sám dobŤe umí.. (o jedné poainnosti
českéhospisotlatelstz;a, č. 1886). Do této piedstavy se z mladšich básníkťr nevešel šova
ani Bíezina, ale naplóoval ii a rozvíjel J. S. Machar a hlavně P. Bezruč.
Hned první básně neznámého anonyma z t, 1899 tiskl Herben v
Čase,
okamžitě uvažoval o jejich kniŽním vydání a jejich první soubor vydal
r. 1903 v Besedrich Času. Bezruč upoutal Herbena kritickj,m patosem
vy.
cházejícim jakoby zespodu, od lidu, konkrétnosti a dojmem neliterárnosti.
Pod silnfm zážitkem z poznáni jeho poezie Herben litoval, že se stal
litetátem z povolríní; zjišéoval, že v jeho dosavadní beletristické prÓze je
mnoho ,,falešného.., tj. viděného očima literaturn a mnoho
,,zpovšechĎování.., abstrakce. ,'Dnes bych psal docela jinak, kdybych vtrbec psati mohl,..
čteme v jeho dopisech P. Bezručovi z r. |899.
Vťtle k dokumentárnosti,
ke konkrétnímu svědectví o charakteru moravského a jihočeského venkova piitom vyznačovala celou Herbenovu beletristickou prÓzu. V počátcÍch se projevila národopisnou črtou a obrázkem
(Moratlské obr zky, L889i Sloatické děti, |89O), postupně pak
smyslem pro
životní osudy a konflikty soudobé vesnice (Na dědině, |8%,. zvytroa votneho vyprávění těži Hostišoz't(|9o7, Lg33). Je to pásmo vyprávěď, vzpomínek
a vyználi, črt a obrázkťr látkově inspirované Herbenov;im letním domoven
ve vsi na okraji Táborska. Kaleidoskopické stčídánía votné pŤidruŽování
epizod (,'jak stádo běŽí..) nesla autorova pŤedstava oddechověho, uvolrlujícího čtení,pči němž
,,se mťržezačíta pňestat, jak se mi zachce.i.
Úsilí rozbít sevienj' románovy děj a zv1ádrrout rozsáhl1i kronikáčskf obraz
rozvinul Herben v ptÓze Do tžetího a čtzsrtéhopokotení. Počínaje prvním
knižním vydáním (1889-92) potlačoval autor postupně
,,románovost..
tohoto svého díIa a rozšiioval v něm pasáže vykladové'které stoletf vjvoj
moravského venkova od znršení nevolnictví po současnost zasazovalv do
soďadnic novodobé historie. (Pro citaci autentick'ch dopisťr z r. l848iylo
první qydríLrríknihy zčásti konfiskováno a spisovatel byl vyšetňován')
Ve
století, které zbavilo vesnici nevolnictví a roboty a dalo jí volnost hospodáiského podnikání, sleduje Herbenova krcnika rub ,,selské.. svoboáy:
rozwat někdejší lidové pospolitosti, ripadek obcí, rodri i rodin. Sobectví,
bezohledné ,,hrabcování.., zprvu pňedváděné, jako rodová nectnost Hrabcťr,se mění ve všeobecny jev po r. 1848, kdy ,,zmize|y všechny staré traďce
obecní, rodinné ňády - a nov]imi je nikdo nenahražoval. Všeobecná volnost
pňevrátila se ve všeobecnou bezhlavost..... Mravní rozvrat porevolučních
Brumovic a okolí zachycuje autor v životnim pňíběhu
Jiiího Beneše ze
čtvrtého pokolení Hrabcťr. Je to vykočeněnf člověk pronásledovanf poci
temr že je - ve smyslu biblického vfroku o odplatě, která
ide až ,,do tčetího

H

9l

a čtvrtéhopokolení.. - trestán za hiích rodičťra prarodičri.Zanechá studií
a vrací se na zděděn:i statek s touhou stát se sedlákem a pŤitom ve svj'ch
spoluobčanechbudit vědomí odpovědnosti za obec a národ. Několik
piohranÝch stietnutí se soukromnicky a pňízemně uvažujicími sousedy
zlomi jeho odhoďání. odchází do Prahy studovat medicínu a utěšuje se
jednou probudl
piedstavou, žesi venkovskf lid pomťrŽenakonec sám, Že se
jeho
čela.
i. rieasti na národnim životěa postavíse do
Spojením prvku románového a kronil čského,publicistického a beletristíckého,-uplatněnímnáiečí a národopisného detailu obohatilo toto
Herbenovo dílo látkovf i tvarovf obzor venkovskéhorománu. Uvedlo do
pevnj'ch
něho jako hrdinu lidové společenství ,,mraveniště.. a vědomí
jedince, kteŤíse jim svjm
a
drtí
věci
jeŽ
lidskfch
běh
určuií
zákonitostí,
jednáním j.akkoli protiví. Tíha nevolnosti a sobectví se v kronice demonpodsttu;e ,,a celégaléiii zmaŤenj'chosudir' Mezi nimi zvláštníbásnickou
nebo
baladu
lidovou
jako
na
variace
volné
pojaté
piíběhy
manivostívynikaií
piipomínajícímoderní baladu sociální.

František Herites
/ t 8 6 1 - , 1 92 9 /

generace.Autor
|umírovské
Prozaik a íejetonista,pÍíslušník
maloměstskfch žánrovfch obrázkri.
Narodil se 27. 2.1851 ve VodĚanech iako syn lékárníka.Po absolvování
pražského gymnázia studoval farmacii v Praze a ve Št rském Hradci;
iam, v Roznově, v Netolicích a v Praze ptrsobil jako lékárnickf praktikant.
vr.tasapÍevza|vedeníotcovylékámyažt1'vroďštidor.1896'kdy
zadlužen! podnik a rodnf dťrmmusily bjt prodány' V Praze byl sekretáŤeo
lékárnickeho grémia a redaktorem jeho časopisu.v l. 1903-14 redigwal
časopisM j i pracoval ve stejnojmennémvydavatelství.Podnikl cestrrdo
Italie, do Ď"1.á.i", v r. 1893 pobyl de1šíčas jako novinái v Americe.
stŤídavěve Vodrlanech a v Ptaze, kde zemčel|9. |. L929.
Poslední tétaži]zaměieni určil ďouholetÝ pobyt na malém městě,
literárni
Heritesovo
poznal. Po prvotinách z italskéhopÍostŤedí
jehož
drivěrně
života
zpťrsob
.(Arabesky
a kresby, 1880, 1883) se hlavní náplní jeho tvorby stala Žánrová
drobnokresba tohoto lizce omezenéhosvěta. Jeho hrdiny bjvají častomalí
riňed,nícizápasicis těžceukrlvanou bídou, iindy autor líčitipadek a rozvrat
starych zámožlfchroďn' existenčníztroskotáníje|ich člentr.Vidí pŤízemnosi a neutěšenostrodinnfch i společenskychpoměrtr, nastavuje zrcaďo
maloměšťáckémuegoismu, zištnosti, piedsudkťrm, duševní omezenosti
a pokrytectví,soudí i národni vlažnost(Psáno pod čtiru,t885i Maloměstské
hi-o,ž,ky, ráss-ao). Jeho prÓzy isou většinou popisné, dělově rozvleklé
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Moderním umělecklm směrťrm počínajesymbolismem vytÝkal Čas piemíru
obraznosti, nelogičnost a neurčitost, zaměŤenína formu a na hrstku čtenáŤťr.
V duchu tzv. moravské kritiky a realismu piikládal Herben literatuňe
cíle poznávací a v:i'chovné. Spisovatele pňirovnával k učiteli, kter:|,
,,má
hleděti více k tomu, čeho žák potiebuie' a nikoli k tomu, čemu se sám na
pedagogiu naučil a co sám dobie umí.. (o jedné povinnosti českéhospisovatelsttsa, č. 1886). Do této piedstavy se z mladších básníkťr nevešel Sova
ani Bčezina, ale naplĎoval ji a rozvíjel J. S. Machar a hlavně P. Bezruč.
Hned první básně neznámého anonyma z t. |899 tiskl Herben v Čase,
okamžitě uvažoval o jejich knižním vydání a jejich první soubor vydal
r. 1903 v Besedtich Času' Bezruč upoutal Herbena kritick m patosem vycházejícím jakoby zespodu, od lidu, konkrétností a dojmem neliterárnosti.
Pod silnfm zážitkem z poznáni jeho poezie Herben litoval, že se stal literátem z povolríní; ziišéoval, že v jeho dosavadní beletristické prÓze
ie
mnoho ,,falešného.., tj. viděného očima literatury, a mnoho ,,zpovšechr1ování.., abstrakce. ,,Dnes bych psal docela iinak, kdybych vťrbec psáti mohl,..
čteme v jeho dopisech P. Bezručovi z r. t899.
Vule k dokumentárnosti, ke konkrétnímu svědectví o charakteru moravského a jihočeského venkova piitom vyznačovala celou Herbenovu beletristickou prÓzu. V počátcích se projevila národopisnou črtou a obrázkem
(Morazlské obrdzky, |889i Slozltické děti, |89o), postupně pak smyslem pro
životní osudy a konflikty soudobé vesnice (Na dědině, |893). z v1fhod volného vyprávění těží Hostišozl (|907 ' 1'933). Je to pásmo vyprávěď, vzpomínek
a vyznání, člt a obrázkri látkově inspirované Herbenov:Ím letním domovem
ve vsi na okraji Táborska' Kaleidoskopické stňídání a volné pňidružování
epizod (,,jak stádo běží..) nesla autorova piedstava oddechového, uvolrlujícího čteni, pči němž ,,se mirže začíta pťestat, jak se mi zachce...
Úsilí rozbít sevienf romrínovf děj a zvládnout rozsáhl1i kronikáŤskj' obraz
rozvinul Herben v prÓze Do tťetího a čtzlrtéhopokolení. Počínaje prvním
knižním vydáním (1889-92) potlačoval autoÍ postupně ,,románovost..
tohoto svého díla a rozšiioval v něm pasáže v kladové, které stoletf v voj
moravského venkova od zrušení nevolnictví po současnost zasazovÚ
do
součadnic novodobé historie. (Pro citaci autentickÝch dopistr z r. 1848 bylo
první vydání knihy zčásti konfiskovríno a spisovatel byl vyšetŤován') Ve
století, které zbavilo vesnici nevolnictví a roboty a dalo jí volnost hospodáňského podnikání, sleduje Herbenova krcnika rub ,,selské.. svobody:
tozvtat někdejší lidové pospolitosti, irpadek obcí, rodtr i rodin. Sobectví,
bezohledné ,,hrabcování.., zprvu piedváděné, jako rodová nectnost Hrabcir, se mění ve všeobecnf jev po r. 1848, kdy ,,zmizeÍy všechny staré traďce
obecní, rodinné ňády - a nov1imi je nikdo nenahražoval. Všeobecná volnost
pievrátila se ve všeobecnou bezhlavost..... Mravní rozvtat porevolučních
Brumovic a okolí zachycuje autor v Životním pňíběhu Jiňího Beneše ze
čtvrtého pokolení Hrabcir. Je to vykočeněnj'člověk pronásledovanÝ pocitem, Že je - ve smyslu biblického v1iroku o odpIatě, která jde až ,,do tŤetího
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a čtwtého pokolení.. - tÍestán za hiích rodičťra prarodičú. Zanechá studií
a vrací se na zděděn statek s touhou stát se sedlákem a pŤitom ve sv!'ch
spoluobčanech budit v/ědomí odpovědnosti za obec a národ. Několik
prohranfch stŤetnutí sre soukromnicky a pŤízemně uvažujícími sousedy
ilomí ieho odhoďání. 6dchází do Prahy studovat medicÍnu a utěšuie se
jednou probudl
piedstavou, že si venkovsk$ lid pomuže nakonec sám, že se
jeho
čela.
t teasti na národním žiivotě a postaví se do
Spojením prvku rorrránového a kronikáčského, publicistického a beletristického, uplatněnírm náiečí a národopisného detailu obohatilo toto
Herbenovo dílo látkovli i tvarovjl obzor venkovského románu. Uvedlo do
- a vědomí pevnych
něho iako hrdinu lidové společenství ,,mraveniště..
jedince, kteií se jim svjm
a
věcí
drtí
lidskÝch
běh
určuií
zákonitostí, iež
jednáním jakkoli protiví. Tíha nevolnosti a sobectví se v kronice demonpodstruje na celé galérii zreaňenfcb osudťr. ]Vtg2i rrimi zvláštní básnickou
nebo
baladu
lidovou
na
variace
pojaté
volné
píiběhy
|ako
manivostí vynikaií
pŤipomínající moderní ]baladu sociální.

František Elerites
/ L851-'19 2g /

Prozaik a fejetonista, pÍístušníktumírovské generace. Autor
ma!oměstskf ch žárnrovfch obrázkri.
Narodil se 27 . 2.1E51 ve VodĎanech jako syn lékárníka. Po absolvování
ptaŽského gymnázia sltudoval farmacii v Praze a ve Štj.rském Hradci;
iam, v Rožnově, v Netrolicích a v Praze pirsobil iako lékárnickÝ praktikant.
V r. 1883 pÍevza! ved|ení otcovy lékárny ažilv roďšti do r. 1896' kdy
zad|užen! podnik a rod|n'dťrm musily bjt prodány. Y Praze byl sekretáŤem
lékárnického grémia a redaktorem jeho časopisu' v l. 1903-14 redigoval
časopis Mdj a pracova]l ve stejnojmenném vydavatelswl. Podnikl cegtu do
Itálie, do Dalmácie, vl r. 1893 pobyl delší čas jako novináť v Americe.
Posled'ní |éta ži| stŤídavě ve Vodrianech a v Praze, kde zemčel |9. I. |929.
Heritesovo literární zaměŤení určil ďouholetÍ pobyt na malém městě,
iehož zpťrsob života d.'trvěmě poznal. Po prvotinách z italského prostiedí
(Arabesky a kresby,18l8o, 1883) se hlavní náplď ieho tvorby stala Žánrová
drobnokresba tohoto ruzce omezeného světa. Jeho hrdiny b vají často malí
riŤed,nícizápasicí s těžce ukrlvanou bídou, iindy autor líčí padek a rozvrat
starych zámožnfc|t rod,in, existenční ztroskotání ieiich členir. Vidí piízemnost a neutěšenost rodinnych i společenskfch poměrťr, nastavuie zrcadlo
maloměšéáckému egoiismu, zištnosti, piedsudkťrm, duševní omezenosti
a pokrytectví, soudí i nrárodní vlažnost (Pstino pod čáru, 1885; Maloměstské
humoresky, l885-86). Jeho prÓzy isou většinou popisné, děiově rozvleklé

