
228 natulalistickÝmi; nakypěIé a rozmáchlé filosofické meditace s nejstÍizlivější osvě-táŤskou didaktikou; odtehlé a pitvorné pŤíměry musÍ ilustrovati děje zcela jasné
a samozŤejmé.

Autor chce ňici na pň., Že žena Říhova zapňÍsahla se svou manželskou věrnostíza času pobytu svého muže v nemocnici. A užije této barokní, odlehlé a nepŤiléhavéfigury: ,,jako mučedník bg uědg,|léta tupenf a posmtvavy, hladem bted!,| pfedkostnatlch odborntk posměuaué htedg|nái|e postavil sve práce, bdění zŤejmy div, IjemuŽspok lonousevyhnečas_:I taks lav ' 'o . t ' ' ě " t r raevz tyo i t ásevráz jazarděIá
a zad chaná prudce vykňikla: I Ne-PŤÍsahám ti pňi Bohu a svatych všech - -..
(12-13) .

A vedle toho čteš takové triviali ty: ,,. .. KoŤalky nepil.- Bohudík, l škola a knihaplní téŽ u nás své poslánÍ l a s koňalkou láhev vydtrá ,. dl,nÍ,1 t"r.z" .á p."ně jí drŽÍuŽ jen někteňí -.. (65).
Piitom kresba figur jest zcela konvenční: dobrácky bezvfraznf Vlach, dobrá,ale v slově poněkud nestňÍdmá žena Říhova, a RÍha sám' v jádie dobrák, aleslaboch' piecházejícÍ od pláče a pokory rázem bez pŤechoáu k urážce a toku'to jsou herci syrové, mátožné povídky p. Bojkovy, zcela kalné a nevykvašené,umělecky beztvaré, básnicky rozbŤedlé' Josefa Jakubce Povídky z traje, pŤedtŤicít'i roky psané, jsou vedle Bojkova Zbytečného stylové arcidíIo.Zatajovati, mírniti nebo krášliti tento prisny, ale větnf soud bylo by prokazovatišpgtnou sluŽbu p. Bojkovi; věňím posua v jeho talent, byť nevytŤÍbenf, byťnekultivovanf, byť máIo nebo špatně poučenj, byť neorientovanÝ' a proto pišityto rádky.
Za nejhorší své škri.dce pokládej vŠak p. Bojko své kritické lichometníky a po.chlebníky' z nichž jeden * někdejší oficiáInÍ kritik realistickf a nyn1 reÍerentLidovfch novin _ neost;rchal.se, jat< stysim, zneužíti jména Máchova v pŤípaděZbytečného. To je něco' nač měla ly lfti šatiava. Tak mluviti mriže jen nejpustšíIiterární diletant a nedouk. Mezi ,,nihitismem.. p. Bojkovfm a zdánlivfm ,,nihilis.

.mem.. Máchovym jest obdoba jen zcela vnějšková a jen pro lidi povrchni; za domně.lym ,,nihilismem.. Máchovfm stoji tolik kultury myslitelské i tolik posvěceníbásnického, Že neviděti jich mriŽe jen Dterární slepec.

Jeilnou proažily
Doslechl jsem se, že na obálce poslednl Moderní revue šplíchl po mně zase sptaškygvé líbezné a ušlechtilé duše Arnošt Procházka. Konstatuji záe jednou provŽdy,že již pŤed více než pěti lety pŤerušil jsem vyměnu mezi svou Novinou a toutoIiterárni kloakou a od té doby v bec se jí nedotjkám. Kmen nemá obálky' aloi kdyby ji měI, za nic na světě neposkvrnil bych jí polemikou s tímto titerárnímapačem.

Literární štaanice
Na čIánek Rudolía Malého v 3. čísle Kmene proti filosofickému diletantismuRádlovu reaguje se v ]istech stále ještě zprtsobem ,,pŤedváleěnfm.., zpt)sobem,kterf by měl bjti cÍtěn jako banba ieské Žurnalistiky. eran.r. rrl"rJr,l Ler oo,"r'

nejváŽnější, dosah neosobni: krajní subjektivism rádlovskf jest jen ozvěnou jist,fch
pseudomodernlch směrri filosofickfch' a ozvati se proti němu byl čin zásluŽnf;
jest v něm nebezpeěí, jehož mtlže neviděti nebo podceIiovati jen nevzdělaneo
filosofickÝ a vědeckj: měiiti hodnotu tvorby vědecké osobní zajimavostí vědeckého
subjektu jest otevírati dveŤe pÍímo typickému ,,fušérsťví.., jak ňikal Goethe dile.
tantismu. Statečnj projev Malého byl nepohodlnf iadě lidí' ale nikdo z nich neměl
ani dost sily, ani dost muŽnosti vyvraceti jej a potírati jej d vody; proto šlo se na
něj osvědčenou methodou českého pokrytectví' zákeŤně: autor byl zpodezírán zo
zloby osobní, z rlmyslného nechápání myšlenky Rádlovy nejprve p. Ruttem v Ná.
rodě, pak p. Weinerem ve Venkově. A kdyŽ p. Malf v posledním Kmeni znova
problém klidně a věcně vyložil a odmítl pňitom ovšem i uráŽky Rutteho a.Weinerovy,
jest tupen znova Weinerem ve Venkové, o meritu sporu nedovedli Ťíci ani Rutte
ani Weiner slova; jejich čelem bylo spor ideovf obrátiti v malicherné osobní
štvanÍ. To jesť zjev zahanbujícÍ pro česky Život literárnl a jest tÍeba ho litovati.
PanWeinerzaplétá do svého nejnovějšího projevu i mne a vnitiní záleŽitosti Kmene;
o nich však nebudu se v bec zde šíŤiti' jednak proto, Že nenáIeŽejí na veŤejnost,
jednak proto, Že bych pravdivfm vypsáním poměru p. Weinerova k DruŽstvu
Kmene sotva posloužil literárnímu kronikáňi Venkova. Konstatujl zde tedy jen
prostě, že se statí Malého neprojevil nesouhlasu p. Weiner, pokud psal do Kmene,
ani mně, ani R. Malému, s nímž stfkal se společensky, a že bychom pravděpodobně
nevěděIi do dneška nic o nelibosti' jiŽ pry vyvolal článek Malého ve 

.Weinerovi'

nebft t. zv. protestu Ruttova, pfi němž si pŤihŤál po sedmi tjdnech p. weiner
své rozhoÍčení' Ale p. Weiner odpustl: ohŤáté rozhoŤčeni jako ohŤáté nadšenÍ budo
lidem vždycky podezňelé.

Pan Richaril Weiner
theatrálním gestem domáhá se ode mne vysvětlení mé věty, Že byoh mu ,,sotva
posloužil pravdivfm vypsáním poměru jeho k DruŽstvu Kmene... Ne p. Weinerovi,
s nimž nehodlám maŤiti času, ale čtenáŤstvu podávám tuto informaci' DruŽstvo
Kmene bylo rozhoÍčeno na pana Weinera, Že pÍi vzniku tohoto listu uslně i tiskem,
Ue Íeuillelonech Lidoulch novin, ugstupoual jako redakto| Kmene, ačkoliu nemě|
ktomu, jak mne všichni pánové ujistili, ne7menšího práua, KdyŽ p. Weiner dotÝká
se neustále stejně malicherně jako urážlivě vnitňních redakčnich záleŽitostí Kmene
a strhuje je i do svlch polemik, byl jsem nucen piipomenouti mu to, aby byly
konečně veŤejně jasny motivy jeho nevkusnÝch titok na Kmen.

Tjileník N roil
má v čísle 6 polemickou lokálku Ruttovu, v niž znovu pÍekrucuje se s Íarizejskfm
krasoŤečněním a krasokroucenlm zrakri k nebesrtm ,,aíéra.. Rudolfa Malého; odpo.
vídati na to bylo by maňením místa i času. Redakce Národa vzchopila se dokonce
k doslovu a s piedestala své anonymní vznešenosti pokárala mne osobně za ,,pole.
mické mravy.. R. Malého. Polemiky takového druhu musí prf již jednou pĚestatl
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230 Ujišťuji redakci Národa, Žo jiŽ svou zodpovědnost pňed budoucností unesu velmisnadno vnitňně i vnějškově. Jsem osobnost, mám své pŤesvědčení, svr1j karakter'své dílo, svou tvorbu.a na l istě své dobré jméno. HriŤďbude s redakcí Národa' ažp jde o zodpovědnost za ňevnivé škorpení' jemuŽ se oddává, místo aby hleděIak|adně povznésti list, kter}r chce byti representačním orgánem obrozenych Živlcelé veiiké politické strany a jest, měňen touto měrou, proJě žalostny. Tu si obrátíkdosi v budoucnosti poslednÍ stránku Národa, preeíe tam 1méno jan Kamelskfjako redaktora a podle nálady: buď se usměje nebo zakleie.

Pan Jan Thon
poslal mně objemnou repliku na p. Brtníkovu recensi jeho vydání Sabinova, a kdyžjsem mu pĚátelsky vysvětlil, proč nemohu Ji otisknouti, prár,a.niiiin donssl ji zatepla do Národa, omastiv ji několika urážkami Kmene, p"t""J 

"li 
lvla stravitel-nější čtenáŤstvu tohoto nejkulturnějšího veletfdeníku. Vyškrtl 

" 
.,i .,,snr. opatrněpassus' v němž uznával oprávněnost kterési qitky p. BrtnÍkovy, omlouvaje se jentím, Že nakladatel Laichter seškrtal mu Poznámky na pětinu. pan rnon domnívá se'Že mne kompromit'uje, uveŤejnil-li z mého dopisu místo, kde pravim' Že ,'Kmennemá byt orgán diskusní a že nechce diskusemi rozkolísávati ot""areil; p. .l'honovi

zdá se to neslučitelnym s kritiěnostl. Pan Thon se m5}lí: kritika nenÍ diskuse, n1,ibržcosi nad ní a kritika musí míti i své aaiomg i svá dogmata,jež jsou mimo diskusi,ač má-li byt plodná a tvrirčÍ. To jest v zemích opravaové tuttury literární takvyjednáno, jako že dvakrát dvě jsou čtyňi'

Jan H erben šedesá,tníkern
Dr Jan Herben dovrŠil 7. května šedesát let svého činného Života, rozděleného

mezi publicistiku a beletrii. Herben jest znám široké veňejnosti česká hlavně jako
redaktor deníku Času, potlačeného za nynější války svéíové, a jako novinovy
vykladatel a obhájce politického i literarnitro programu realistického; a sympatiopolitické, sympatie s Herbenem novinárem' polemikem, kritikem b vají poclkladem
a často i pŤíěinou sympatiÍ k Herbenovi beletristovi. LiterárnÍ piesvědčeni a myš-Ienky Herbenovy ukazují jasně i dnes ještě ke svému moravskému p vodu bartošov-
skému; jako žák lidopisce a lidoznalce Františka Bartoše vssál v sebe Herben idejenárodnostní vflučnosti na podkladě lidového konservativismu a ideje tyto projevoval
záhy i polemicky jako odptirce Vrchlického a ,,kosmopolitické.. škoiy lumirovské
na konci let sedmdesátych a na počátku let osmdesátfch, i organisačně jako re.daktor a vydavatel (s Janem Hudcem) básnickfch almanachri moravsk)Ích ' kdesoustŤedila se m]ádeŽ ,,slovanského..cítěnÍ básnického. (Tato část činnosti Herbe-novy byla osvětlena nejnověji literárně historickfmi pracemi prof. Ferdinanda
Strejčka.) Tyto ideje Herbenovy prisobením Masarykovfm pozdějípatrně zkonkret.něly, ale zrižily se také postupernlet nejeclnou v uminěnou nechápavost moderníchproblémr1 historicky vědnych i uměIecty vyvojnfch. Historik sv]i'm odborn mvzdělánim vysokoškolsk1rm, zahloubával se Herben zv]áště od devadesátfch letrád v studium české reformace náboŽenské a odvodil si z ní, po mém souau spiše

mechanicky než tvoÍivě, abstraktně tradičnl sudidlo pro pÍitomnost literární, 231

politickou, náboŽenskou i filosofickou.

Vedle činnosti novináŤské rostlo a postupovalo i beletristické dilo l{erbenovo.

Prvni jeho sbírky byly feuilletonistické obrázky a kresby slováckého lidu i slovácké

pŤíÍody : M orauské obr azk g ( l 889), Sloudclrd dáÍ' ( l 890) a N a dědině ( 1 893), nenáročné

8rty místy milé srdeÓné pohody, všude pěkného ryzího jazyka, kterf se vemlouvá

i dnes v mysl čtenáÍovu; vliv Turgeněvovfch Zápiskrl lovcovÝch již zde místy

proniká. Vrcholem posavadnÍ beletristické tvorby Herbenovy jest románová kro-

nika rodiny slováckého odrodilce od lidu, z něhož vzešel, Do tfetího a čturtého pokolení

(1892)' Herbenovi plní se tu v rozkladu rodinném zákon spravedlivého trestu,

mstícího na dětech viny rodičrl; a život rodiny jest mu záminkou k ma]bě Života

celého kraje. Herben pŤepracovává a rozšiŤuje své dÍlo od r. 1908; vrátím se k němu

obšírnjm kritickfm rozborem, jakmile bude ukončeno' nebot - a to jest karakteris.

tické pĎi množství jeho chvaloŤečnikťr - po stránce uměIeckg Íuoljui posud zhodno-

ceno nebylo; není vribec ani o Herbenově činnosti ce]kové a osobnosti jeho' ani

o jeho díle beletristickém hlubší studie literárně vědné. Pak bude možno teprve

rozhodnouti, v.čem jest opravdovf vyznam jeho: zda v Živlu naukoudm' v studiích

lidopisnjch a kulturně historickjch, nebo basnickg tu rčím. Hostišou z r. 1907 jest

sbirka svěžÍch črt a obraz z kraje votického: lovcovy dojmy z lesri a polí stŤídají

se se vzpomínkami na nábožensko-národní reformační minulost Táborska a s riva-

hami o smyslu dějin leskfch a pŤíčinách katastrofy bělohorské. Činnost Herbenovu

doplrluje kniha pro mládeŽ Bratr Jan Paleček a historická studie o nekritickérrt

svatoŤeěenÍ Jana z Pomuka.
Nesouhlasit jsem v minulosti a budu pravděpodobně nesouhlasiti i v budoucnosti

s mnohou myšlenkou a s mnoh1/m názorem Herbenovfm; mr1j soud o něm odchyluje

se od konvenčního soudu i stoupencťrv i nepŤátel Herbenovfch, a doufám, z dobrjch

dťrvod opravdu kriticklch. Ale to všecko není pŤíčinou' proč bych nemohl po.

zdraviti jej v jeho jubilejní den a pŤáti mu všeho zdaru do nové desitky Životní:

odpliťce není nepŤitel, a odpťrrce, je{i sám osobnost, má právo vzdáti rlctu osobnosti

druhého jako žádati ji pro sebe.

Gustaa Jaroš (Garntna)

naplnil v polovině května padesátiletí svého života. Padesáté narozeniny JaroŠovy

minuly tuším bez povšimnuti žurnalistikou, a jest možno jen záviděti toho JaroŠovi:

v rlobě, kdy jest hlučně vytrubována každá nula, kdy slovo tištěné jest zprosti-

tuováno jako nikdy pňedtím' jest krásné, že byl Jaroš, opravdovf a jadrnj člověk
jalro málokdo mezi námi, nepŤitel fráze opravdu sršatf již od věku jinošského'

uctěn bezctěky tímto carlylovskym mlčením; že nebylo roztušeno ono blaživé

ovzduši, v němž zraje nejlépe dí]o. A Jaroš neiekl posud konečného slova svého,

čímž nepravím, Že nemá za sebou práci; md ji, neboť jin1? byl by ji rozÍedil do

svazkri a svazkti, kde on' stručn;/, zhustil ji v několik statí a uvah. Na počátku

devadesát1y'ch let vydal G' JaroŠ dvě knihy, privodní koncepci i vjrazem, sbírky
povídek Publikdni a hňišnici, knihu nejen soucitu sociálního, ale i sociálního zoru
a sociálnÍ poesie, a veršovanou burlesku SlrÍuu, cuchajícl pozlátko s t. zv. idyly




