H

90

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

H

9l

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
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a v kÍesbě postav manÝÍovité,opakují se v nich stereotypní situace, motivy
a ápletky. Heritesovu v1právěčskému t}pu vyhovují spis male atn
obrázkn feietony než rozsáhlejší práce. Jeho dílo souvisí s realistickjm
proudem česképrÓzy, pro svou malou uměleckou objevnost a náročrrost
však zťtstávána ieho okraji.
NejzdďilejšÍ autoÍovou prací je novela Tajenstoí strlce Josefa (č. 1882),
v ďž hoině čerpď z roďnné traďce. V postavě rnladého lékárníka
Josefa
Perneta, kterf obětuje svévědeckéambice záchraně ohroženéhorodinného
jmění a nakonec tragicky poďehne epidemii cholery, zachytil
spisovatel
portrét a osudy jednoho ze svj'ch pňedkťr.Také ostatní figurky po*t"on
"
v nichž je patrná snaha o piesnější a dťrkladnějšícharakteristiku
(stďí
pěstouni str;fce Josefa, vlasteneck!' páter Tomáš, rodina KrÓnova
ai.),
mají reálné modely a pÍeďohy v piíslušnícíchautorova rozvěweného rodu
a v jeiich pŤátelích. Dílo postihuie mentalitu, názory a životní styl tťí
generací na českémmalém městě z počátku 19. století. - Životopisnf
vlznam maii Vodžanskéozpomínhy (1904), v nichž Herites
"yp.á""i.
o studentském mláď, ovlivněném vlasteneckj'm nadšením60. tet,
o svfch,
literárních počátcích (r. 187l spoluredigoval etmanach AnenÓnkn i<de
poprvé publikoval }. Vrchlickf) a hlavně o básnících o. MbkÍém a1.zeyerovi, s nimiž se pťátďsky st.!kal.

Ignát lrerrmann
/ L864-1935 /

NovináÍ, humoristar autor zábavnéčetby,soustňeděnf k žánrové
kresbě městskéhoprostÍedía drobnéhoč|ověka;toho ve svébe|etril
nazírá někdy kriticky, častějloslavně, ve svémvrchotnémdíle
I tragicky.
Byl tčináctéďtě rodičťr,kteií se vydďi hledat štěstÍdo Ameriky, ale
stesk po domově ie z.áby piiveď zpátky. Otec po podnikatelské* o.zda*
v Horním MlÝně u Chotěboie (tam se narodil lgrlat p.8. 1854) zakotvil
iako advokátní písď v Hradci Králové. Když Herrmann neproievil dost
chuti dostudovat na t?Íqníreálce, byl poslán na učenído Prahn tde starší
bratr studoval práva. S ním gftd kupeckÍ učeĎ začal pronitai do společ.
nosti spisovatelrl a novináčťr.Kotik trpkosti a houževnďosti bylo v.muži,
kterf se od kupeckého pultu vyšinut meá známé beletristy, pozná
ien čte.
nái osobních dopisťrmladého Herrmanna. V zrcaďe pozaejstcn vzpomínek
(Blednoucí obdzhy; Pfed pades ti lety; o žiolch, o mrw!,ch) seišechno
iwilo lehčí a snazší.Ty už psď autor, }terf vzpomínal, aby sebe i jiné
potěšil a pobavil.
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Spisovatelem se stal Herrmann v časopisech a novinácb, veškerá iebo
wrlrčípráce byla spjata se Žurnďistikou. Pnmí povídku uvďejnil v Humo.
ristick|ch [stech 18z3, od téhožroku byl zaměsmán v Ottově aakladatel.
".
stvi, t<detaké redigoval dva ročníky humoristického časopisu Palečch;
r. 1882
aaírrn ieho pňechodnÍm pŮsobištěm byla.-advokátní kanceláň. od
s
osmiletou
kterÝ
du&ih,
Švanda
ňídil nově z'a|oŽe humoristickÍ časopis
pŤestávkou za války a po ď vycházel až do r. 1930. Jako redaktor zač1naj[.
m|n!a{; ,,Humor
lino Šu*av audai<a měl Herrmann o humoru vysoké
plačtivfcb
novelek' víc
psaní
zkušeností o Životě než
..yz"aoj"
"Ětsi"npozorování, nerinavnj'ch studií. Mne veď k tomuto oboru
ia,o,umnoho
lid.
cďÝ mfri život, jejžisem nestrávil ve škole,nfbrž v trpkém učení,mezi
oiu.
usiloval
upŤímněii
mi.od maličkosti, v hoiké škole života... Ale čírn
do
mor vyzafující z mnohostranného vidění světa, tím častěji se dostával
vytŤíbevyžaduje
vkusem:
čtenáňsklm
,,Humor
nevyspěljnr
konfliktu s
že ve
ieisr -yst čtenáiovu. Náš čtenáŤse chce nestydatě smát, aby uznal,
platil
jako
za
humorista
'Jiteaby
ue"i n.'.o'... Také pozděii se bránil tomu,
rárního klauna, šaška,dvorního blázna, iehož slov nikdo vážně nepojímá...
jako zaměstnanec
Do pracovniho sryku s Národními lisťy vstoupil
jejich
ved| s9udní
redakce,
inzertjho oddělení, oa '. tss: se stal členem
Prahy) psal
u
v
Řevnicích
(8.
1935
?.
své
smrti
4ž
do
rubriku a od r. L8g3
pod pseudonytnem Ypsilon pÍíspěvky do nedělní pfílohy. Těchto'|{ělnrch povidek. napsď pňes plt se1, některé z nich pŤetiskl v |rai6ch Páté
pŤesáeodtéa Mui bez-tiinacthu. Čas od časuho sgičovďy chvat a povrch.nost
práce pro noviny i vědomí, že ie nucen rezignovat na práci umětecky
naroenejsi. bomácÍ populámost i rispěchy pŤeHadtr z ieho humoristickÝch
prací v .i"i''e priuaáety Herrmanna znovu k zábavné bďetrii' kterou chápal a pťíležito't''e i otÍ'aio.'a iako protiváhu života, iako zdroi potÍebného
odpočinku pro čtenáie.
Řomán otec Kondelík a ženichVejoaravycházelna pokračováď v Národních listech v roce 1896. Se zietelem na čtenáie novin napsa! Herrrnann
seriál piíhod, jimž vnitťní souvislost a ,gománovost.. dodává cesta nesmělého í neobratného Františka Vejvary od zamilování a námluv k svatbě
sPepičkouKondelíkovou.KaŽdákapitolamáuzavčenfpŤíběhrozebrávanf
na tom, žese členovéspoňádanérodiny daii vytrhnout z ustálenfch zvyklostí a pod Veivarovjm vedením se dostávají do situacÍ,které se pro ně mění
vmaládobrodruŽství.opakovanáchvilkovározčarováďzdrobafchnezdartr dodávaií Herrmannoíě idyle na foanarnosti a stupiíuji komičnost' ieiíž
trvali' zdráj !e ve dvoiici Kondďíka a Veivary. Kondďk, maiitel většímafiiská firmy,'muž stejně dbalÝ živnosti iako svého pohodlí, člověk bodŤe
bezprosďeání a věcnÍ', se jevi jako pÍekážkatoho, aby do rodiny pronikl
mi.
cizizivel. NeprťrboinÝ magistrat* .t"a"it František Vejvara vyvine
postavy
mužské
Protikladné
moiádnou iniciativu, aby Pepičku získď.
doplrluje navzájen srozuměná dvoiice ženská,která je oba svlm zpťrsobem
ovládá. Herrmann dokáže těžit komické situace jak z rozrírzněnosti svÍch

