
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



232 našeho národního probuzeni. Pak obrátil se f<e ]<ritice literární, divadelní, vf.tvarnické a napsal Ťadu bystr'rch rtvah do tydeníku Č".,', a Č".r.7 Jraze, pozdějido deníku Času a Herbenovy Noviny. Nedávno zaznamenal jsem zde jako krásn}'čin lidskf (nejen vytvarně naukovj) jeno stai o Rembrandtovi z Ročenky Štencovakabinetu grafického. Jaroš nenÍ oálo"ne Ťemeslny kritik esteticky nebo lépetechnicky, ačkoliv proniká bystňe i tuto stránku tvorby umělecké; JaroŠovi, žákuve'kfch anglickych ulitel Ruskina a Carlyla, jest uměni funkcí Životnou a dílemžiuota, praci na jeho ethickych statcích všeíidskyctr, a s tohoto hlediska je vykládársoudí, lrodnotí. Jaroš' jest z téeh vzácn!,ch lidí' s nimiž mriŽeŠ v le"čem .,esouhlasiti,aniž si jich proto méně váŽiš; to proto, Že jest duch opravdovf a muŽn)i'

Noaé hnihy (3)

Nákladem B. Kočiho vyšIa nedávnoJill ho Mahe.na (}.!ička oduahg(94 stran, 2 K).Autor nazyvá svou hru ,,prajednoduchou komedií o tňech aktech.. a v uvodnimslově podtrhuje uměleckou nenáročnost svého dilka:.,,aby nám nebyIo toIik smutno,aby se mladí i staií klidn.ěji porozhlédli, aby se Žluté kachríátko prasťarfch situacipŤed námi pro trošku toho smíchu, 
"o 

.,, ''á. zry' *omicty;;;ťffi;i;i., - protopry napsal tuto knížku,' v níŽ patrně pŤebásnil některé ...,j .tuá"ot.iJ vzpomÍnky(''Památee mladych let tě věnuji..). ooiistom;est pŤizemni bytik jakéhosi Ťedníčkaa samofilosofa mrzoutsky dobrácké ol.."l,".,čanské, vysoko naí Prahou, *u,i ""t,""J".|":.ilJ,j*: í$:.'i:'*ll"i-'ťi;jedním z nich mohou. 
":iT"! 

a vnikají áp"""a" do něho rrizné návštěvy, vitanéi nevÍtané, slušné i méně slušné; tl. 
"tk;;a;;"motává i rozpoutávJ.. o,tt" aejunenového, veseloherně.}onvenčnÍho, mlsty Luršiko.nit,o, .i.iy..,sit tar.e riastyteplého, humorného, 

ť1:.":éh9 "e 
s"o sp"y*ovné prostoduchosti. Není to veselo-hra, jak ji bude Žádati zítňek: drásavá IJ;í.;;." o divokfch grimasách vykloube.ného lidství, ani ohůostrojová fontána vtipu, gracie a rozmaru pod taktovkouArielovou' je to hra starší známky: konec ioncrr stara sentimenialita preti.enámisty bodrou obhroublostÍ, místy iohémskorriehkomyslnosti, jež chce byti bránaza Životn. odvahu nebo dokonce tvrirei smětost. PŤ91to: není d vodti, proč vy-Iučovati ji se scény Národního ai""ar". iw"". nyní těŽko jest pochopiti drlvody,proč byla intendanturou zakázána. NenÍ il tomu zejména drlvodri iak zvanychmoralistnych; i nezbfvá jinf vfklad _ zniž to sebepa.'"ro*něji _ než pÍíIiš rizkostli.v m' klásicistickfm vkusem, ;akfmsi 

". 
ill;; purismem intendantovfm.Tl'i v$znamná dila krásné pr;zy z lite;;il;;;;;t];. i".;"i,?'l; vydánav českém pŤektadě: ze švédštiny pna,zi"i i,,"era Uon Heidenstam Karolíni a vy-

ii#J.:jÍTT:'f;Hr* 
vylráno autn| lea.t-l,..t".": 2.3.],'" K;,a;j;; norštiny

a GaI ile i s k ého " "ytiště::Í:,"p;si.r&:ffi i* .T[Hl'tf T::::'[l"ff j::iť:
V,Jensena epická skladba'prÓzou K,il,1,-;;; i" r"pia.), 1"ď.'l. u'ť"ío"", p*.loženému pÍed rokem 

l*]':"' wattrem a íva"i'un," u Bradáče' o těchto kniháctrpŤinese Km-en brzy posudek odbornf.
Solc v Karlině vyd'a! Karta de.WíilraGrandtníItacisafoua (l04stran, za K 1,70),

povídky z doby napoleonské, a Vilímek Eduarda Bassa Fangnka a iiné humoreskg
íI43 stran, za K 2 '80).' 

Jďse| Lelek posi|á nám otisk ze Zvonu, Piispěukg Ic žiuotopisu Boženg Němcoué
(64stran' za l K): vypisuje se tu, zčásti podle nov1rch dokladrl,poměr Němcové
k pŤátel m a pňíznivcrlm Juliu Plošici, hraběti Hanuši Kolovrátovi. Františku
Ladislavu Vorlíčkovi, dále k muži jejímu Josefu, a posléze pobyt jeji v Litomyšli,
jemuŽ věnoval autor piedtím jinou studii, otištěnou v Pqkrokové-revui r' lgl4.

Jakub DemIv Jinošově u Náměště nad Oslavou vyd,a| Věštce, dialog mezi mistrem
a učednikem (stran 27). Psal jsem o knihách Demlovych iiz v Česte kultuŤe; ani
o této nemohl bych iici nic, čeho neÍekl jsem jiŽ tam. Pověděl-li o sobě Blake' Že on
jest pouze tajemníkem, kterÝ spisuje' co diktuji mu neviditelní autoŤi, Deml mrlŽe
Ťíci o sobě, Že jest čtenáÍem rozmetené básně, kterou jest pÍíroda i iivot: st<Iádá
k sobě s velkou pozorností jednotlivá písmena a vykládá je se stejnjm d my.lem'
i neznám druhého autora v Čechách, kterf dovedl by ve svfch .'..t'ot,'y"r' chvílich
tolik vyčísti z jednotliv;l'ch polosmazanfch nápovědl, naráŽek 

",''"*..,i1"ko 
Deml.

Ano, rozmetená, roztňištěná a někde i mezerná báseř boŽi jest pŤiroáa, vesmir'
Iidstvo, společnost; někde psaná znameními' jichŽ neumi rozluštiti človúk. oeml
umÍ z ní mnoho pŤečisti, mnoho vyčÍsti: jest to nad všecko pozornrÍ duše, pozorné
srdce, básnik mílosti v celém širém smyslu tohoto vzácného slova.

Tschechische Ánthologie: Vrchlick! - Soaa. BŤeziia
Ubertragungen aon PauI Eisner
Nakladatelství Insel v Lipsku vydává vkusnou sbírku žlutfch kníŽek v lepence

vázan$ch po 60 íenicích s názvem Ósterreichische Bibliothek; vyšly tam mimo jiné
vjběr z Walthera von der Vogelweide, listy Stiftrovy, v;y'běr z Komenského a BratŤÍ
česk)rch a jako 21. svazeček tato nová anthologie básnickfch pňekladr) ěeskfch do
němčiny ( l0l stránky; z nich má Vrchtickf stránky 22, Sova 2i, Blezina 50, ástatekjest doslov autor v' v němŽ karakterisuje a hodnotí literárně, historicky i esteticky
své tii vyvolené básnÍky). Anttrologie p. Eisnerova stojí za povšimnuti po nejedné
stránce.

Pňedně svou orientovanostÍ estetickou, vkusem opravdu uměleckjm, kter}' pro-jevuje pii vlběru básní, jež prekládal. Vjběr tento ukázal zejména Ýrchlického
v novém osvětlenÍ. P. Eisner pieložil NěmcŮm iiného YrchlickJho než Gríin nebo
Ádler; pominul v něm zejména vŠeho, co dává se do našich školskfch čÍtanek a slo.vesností' básně o sujetech historickfch nebo legendárních, epigonskou epiku pilo-
tyovského aranŽmentu. Jest karakteristické, Že rrejvice básní vybráno jest z poslednÍ
knihy Vrchlického, Meče Damoklova, a ve vlběru p. Eisnerově dostává se ke slovu
básník intimní, lyrik meditativnÍho kouzlá a zpevno melodie, krajináÍ šedého
teskného kraje českého' Mlmochodem iečeno: služba, již měI k dílu Vrchlickéhoplokázati v širších rozměrech i někdo z Čechrl; sestaviti z něho knihu těch básní,jeŽ leží jaksi mimo oíiciáIní a representačnÍ trati jeho díla, na nichž již včera ssedl
:'|::h''|á.ií, 

vyhovujícich dnešnímu vkusu, a sblíŽit tak Vrchlického s novym
mradym čtenáistvem, umělecky cÍtÍcím' vychovanjm v novější tvorbě básnické,
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