
226 smrtÍ; proto st j zde náŠ klidn$ a cele zd vodněnf soud líterárnÍ, jak se vytvoŤit
v nás ptčlivfm studiem jeho díla literárního i d|)kladnÝm poznánÍm Jeho ěinnosti.
Vlčck zanechává po sobě práci objemnou a rozlehlou, alc pranepatrného v}iznamu
literárnÍho, uměleckého, básnického a myslitelského. Jako ronranopisec pracoval
šablonami,  pŤojímanÝmi většinou z pseudoideal ist ického rornánu něrneckého; tvr l rčí
jeho síla umělecká byla nevalná a Vlčok zakrfval tento věcn1r nr:dostatek tendencÍ
v]asteneckou' Žel, velmi povrchnÍ. Takovélro rázu jsou hojrrě čl,cnÓ jeho romány
Zlato u ohni, 9amohradg, Setní,k Halaburd, Černé jezero. Později psat Vlě:k díla me.
moirová a autobiografická v románovém nebo povÍdkovém rámci. často umorně
a prázdně povÍdavá, V rodném hnlzdě, V budečské škole, Druhoué z mlddi, Sněhg
a ledg, Dosti 1roěctné Jest i jeho dlto dramatické, ale vfznam jelro básnickf jest
dočista negativnl; Vlček nebyl ani básntkem, ani tv rcem karakterŮ a duŠÍ; po.
něvadŽ však snaži| se zachovávat vnějšková dranratická ,,pravidla.., stačilo jiŽ, aby
byla čItána jeho dila na stiednÍch školách a aby jeho fuLilada byla některfini uči.
teli pokládána za vzornou tragedii' Jako publicista byl nesaIrrostal,n , alc piesvěd.
črn! a kdysi i piesvědčující parafrazér rrlznfch loci communes. Vlček bjvá ozna.
čován sr'!m smÝšlcnÍm i svott osobnostÍ konservativcem a v torn bfvá hledán roz.
por mezi ním a mladší generacÍ čcskou. NenÍ to všalr pravda; Vllek konservativ.
cem _ dtlslednfm a d saŽnfm konservativcem nretodou a soustavou _ nebyl
a konservatism nebyl by to, co by jej odcizilo mladší gcneraci, jcŽ dovedla milovat
a uctÍvat nejednoho krajnÍho konservativce cizího i domácÍho. u nichŽ konservatism
byl opravdovou nutností celé osobnosti a metodou fi]osofickou. Co odcizito Vlčka
mladŠí generaci, byl prostě jeho karakter záktad,ně protibdsnick! a utititaristick!,
bez kaŽdého hlubšÍho myslitelského posvěcení. TÍmto směrem byla vedena i revue
osvěta, kterou založil Vlček r. l87l; osvěta nlěla v některfch dobách jakÝSi vy.
znan pro naši literaturu naukovou' ale neně]a .qkoro žádnéIro v:iznamu pro vlvoj
poesie a krásného umění slovesného a kc kulturním silánt a hodnotám dobv nena.
lezla nikdy vlastnÍho a rozhodného poměru.

ProJ. František Krejčí
naplnil 2l. srpna Il908] padesát let svého života, Nejsem konlpetentnl, abych ocenil
Jeho znaěné dÍlo vědecké a odborné; vděčná vzpomínka má platÍ zde auioru pěk.
nych knih o |iloso|ii pfítomnosti a Suoboda u le a mraunost, z nichž mluví silné cÍ-
tění kulturnI a vane duch filosofie opravdu muŽné a statečné'

Bá,sník Wailimír Houdek
zemŤel 28. srpna It908] ve věku 38 ]et v praŽskénr stavěclroronlysln1rch, kdeŽ byl
internován pÍes šest let. Vladimír Houdek Jest autorem dvou lyrick1ich sblrek ver-
šovfch, Vgkuellg blíng a V pauučindch narurž. Nenl tňeba pieccriovati, jak jiŽ se
stalo v mnoha listech, básnického vlznamu těchto kníŽek, aby čtověku bylo lÍto
ztráty Houdkovy i ukrutného osudu, ktcrj postihl tohoto upŤlrnnétro a poctivého
člověka, nedopňáv mu ani č'asu k unrěleckéntu uzránt. VerŠe l{outlkovy jsou zaka.
lené mnoh1rm rmutnfm pramenem osobnÍho trudu a utrpcnÍ; brutalitu rrrate si

básntk osudnym omylem často se silou; většině scházl také vnitÍní zpěvná melodie, 22ť

ten souvislÝ proud milostné něhy a prepodstat'luJlcÍho žáru, kterf činl teprve

z veršovce básnÍka. PŤesto jest zvláště v prvnÍ knížce Houdkově několik milÝch

čísel, a to tam, kde Floudek z stal v mezích své vlohy a podával prostě, tiebas
pŤÍkňe, po impresionisticku dojmy, kterfmi na něho ťttočil život málo šctrnf a málo
vyběravf ve svÝch zbraních. V druhé knize odvážil se Houdek na themata nábo-
Žensk1y'ch a dějinnfch meditací, na něž nestačil a která nedovedl vyvésti z rudi.
mentérnÍho a chaotického stavu pouhfch kŤeěovitfch záehvatrl vzteklé revolty
nebo blasfemie.

Ln Nikolaj ellič T olstoj

do"cahuje v těchto dnech [9. záňí l9]8] osmdesátého roku a poskytuje tÍm celému
vzdělanému světrt piÍloŽitost k vděčnfm vzpomínkám. Mně jest Tolstoj neJprve veli.
kfrn básnlkem a unrě|cem-psycholoqcm, tv rcenr neJvětšÍho románového eposu de.
vatenáctého stol.. vojny a m|ru. a teprvo potom moralistou a propagátoretn nábo.
Žensko mravnlch idcjÍ; ŠIali druhá činnostjeho do ŠiÍky' pn'nÍ došla hloubky; bllŽí.li
se druhé obdobÍ jeho Žurnalismu, někdy \'elmi jednostrannéml (Co iesl uměnI?
a Shakespearel' dostoupil v prvním tv rčÍ sÍly a velikosti, jaká jen zŤÍdka byla
pŤána snrrtelnÍk m. Tolstého zor i názor zuŽoval se od tohoto obdivuhodného tlíla
ptes Annu Rareninu ke Kreutzerouě sonátě a Vldcě tmg, až dospěI jeho poslednich
traktáttl náboŽensko politickych, v nichž jevÍ se Jako elick! anarchista kfesťansk!;
prvek etického anarchismu, jakési pasivnÍ resistence proti společnosti, státu a je.
jím zŤízením, jest jistě podstatnou součástkou prvnÍho kŤesťanstvÍ a Tolstoj do.
vo]ává se ho jistě ne neprávem; proti všemu oficie]nímu církevnímu kňesťanstvl
má Tolstoj pravdu uplnou. Tolstoj lako drulrÝ Rousseau nevěŤi v civilisaci ani
v kulturu' mezi nimiŽ neliší ani ve svém utilitarismu. Ruku v ruce s tím jde u Tol-
stého poslední doby neclruť ke všÍ poesii a kc všemu umcní s]ovesnému; vŽdyť ne-
dávno prohlásil kterémusi dotazovateli rytmus ve verši za cosi nepiirozeného a poe.
sii za zbytcčnostl (Jako by všechen život, všechno dění vesměrné, ano i všecka
práce nebyla ŤÍzena rytmeml Kráči-li oráě za pluhem, vesluje-li rybáŤ na bárce -
i oni pracujl rytmieky; rytmus jejich práce i rytmus básně, oboji jest ŤÍzeno touŽ
nrěrou: dcchem lidské hrudi a tepem lidského srdcet) Hlubokou kritiku dÍla Tol.
stého se stanoviska uměleckého i kulturniho obsahuje kliha Merežkouského Dosto.
jeushg a Tolstoj; taktní a šetrná ve vfraze, jest silná ve věci; byl bych rád, kdy.
bych uviděl brzy jejt ěesky pieklad.

Literární historik, Antonín TruhldŤ

zemŤel l0. záĎÍ [1908] ve věku 58 let. AntonÍn TruhláŤ věnoval všecku svou hou.
zevnatou plli a oddanou lásku sběratelstvÍ i studiu humanistickélro písemnictvÍ
v Cechách, ale pňes tuto dlouholetou práci nescpsal prece v]astní pragmatické his.
torie. českého lrumanisnru, nfbrŽ spokojil sc popisn:Ím dílem, slovnÍkově uspoÍá.
danym, RukojetÍ k dějinám latinského pÍsemnictví v Čectráctr, jejíž l. díl vyŠel



228 tiskem nedlouho pÍ'ed jeho smrtl, prdcc mrauenč! pIIe a ncumoiítelné láskg, a pfecemrIud kniha, iejimiž čtendii budou ien učenci cechou!, TruhláŤ nebyl literárnÍrl his.torikem, Jak rozumí tomuto slovu modcrnÍ doba; neměl koncepční síly, nemě]pevné metody vědecké, nedovedl ani vysledovati, ani vzájemno Jup;"ti v}'vojovÓsloŽky a sÍly, ustavrrJÍcl'l!i,y dějinnf riívar. Byl .brs. l'nr'l,sl";..",|Jin,.to.,r...,',spiše antikváňem než kritikem, spÍše učencem než kulturnlm psychologem. Ne.dostatky tyto biJÍ do'očÍ pÍi r"ur'rarovyc',-p"".i"t,, které nrají látkou modcrnÍ lite.raturu českou, zvláště obrozenskou. Vtástni..'.ti.to hodnoty pri pracÍch literárněhistorickfch rrru unikaly; Jazyková pr.'n*i" .p.avnost byla jedin}im jeho zŤetelemformálnÍm. A JÍ nerozpako,,.j ,. 
",,i 

.r'"iii oI,oto.,,"ti básnickou individualitu a ka.
l*i,?';; 

ško'ní pňiru.ce literárni '" pi.."-o'rr a,,opravil..iliá'á...ro veršc -

Bá,sník otokar BŤezina

dovršI dnc l3. záÍÍ [I90B] čtyricet let svélro života' vyplněného básnickynr dÍlemvzácné velikosti i typické č'.',9tJl vfznarru;.r,o .., o.,r.eÁ pt,u-ni"tJ,,-onuJe pÍíštíčíslo Noviny zvláštnÍ článek.l Ďir".nr."i'"io ousat'ir.1e tyto knihyr Taiemné ddlkg;Suttánt na Zdpadě (obě knihy.por.e"íu.z. uidánÍ.s tiemi litografiemi F. Bílka,1900); Větrg od pÓlt7 (l. vydáni , o.,,"*u,,t...-i K' Hlaváčka 1897; z. vydánív Symposionu); Stauit.elé ch,rdmu 1l. vyaánt is-gq z. vydánl v Symposionu); .Řuce(l. vydánÍ opatňi l  a kresbami aop."oJi i .r.. B'tek;2. vyclánÍ v Symposionu);Hudba pramen . Essage 1v Symposion" ,sOlj.

JoseJ Uher
mlad bcletrista moravsk1t' 

:"Tl.l." Brně 5. prosince Il908] po jedné hodině polednív 28' roce. Ztráta, kterou utrpělo české uměn' slovesné smrtl Uhrovou, Jest váŽnáa těŽká. Tento mladÝ muŽ, ktery se nrusil vzdát učitelovánÍ pro nu*ác, ;.z ;o;dlouho podr vala a nakonec podryta, a r.turlr zir stísněně z vft'ěŽku svého péťa,utÍkaJe se poslednÍ létl n1'zim.u n" 1ir', ryr v,ácny básník kaŽdfrn coulem - ano'právě básník, a většÍ básnlk než fada tlát, ttera napsala vcrŠem stohy knížek o zlatéoŤIzce. Byl vášnivé básnické srdce, trávcíé záren' t<rásy, .iry i .p.a.,,.ár,,o.íi tu.n,,outouhou po životě volnérn a'svobodném, byl jcdinečnf mal'Ť pňIrody a JeJÍch zrádnfcltkouzel a čar , byl uzrálf duch, r.t..y p"'nái 
"z.n" 

ano ironii Života a mnohé temnépodobenstvl Jeho tragiky. Mět zvlášini titubokoulronii, která Jcst jen odněnou dušÍ,jež dovedly sestoupit do tcmnjclr hlubin lidského osudu i spolcčnosti a projÍt btu.dištěm mnohého zmrzačcného a zpotvoŤeno.'o s.a.u tidskétro. N.,,i ,'iot,o ,ur-'opracÍ beletristickfch, ale- nenl mezi nimi také prázanych hluehavek; i malé čPtyi fragmenty jsou celá umělecká dlla, vfraz duše Jittiuo 
" 

pfemítavé, trpicí, zápasícÍ,opravdové; i malé práce jeho jsou posvěceny jeho individualitou' jedinečnostÍ Jcho

básnického zoru i vfrazu. Nedostalo se mně štěstí poznati Uhra osobně; mám od 22g
něho icn nÓkol ik l istt] a z nich stal se mi Uher milf i  Jako člověk; jsou to l isty snad
zdánlivě všcdnÍ, skoro obchodnÍ, a pŤec jsou v nich věty, které majÍ svl)j ráz a sv j

bolestny pňízvuk.'. PoslednÍ kniha, kterou pŤipravi l  do t isku, Bratránkové, je

určena pro knihovnu zakládanou právě pii Novině a vyJde v nÍ co nejdÍive. Uher
sliboval mně tuto knihu již na ňíJen; a když jsem ho upomenul, nevěda ovšem, Jak
vážn}' jcst jelro stav, dostalo se mně pňIpovědi, že to ,,v tomto měsÍci (listopadu)
bude snad jistě..' . . A piitom odhrnul mně i cÍpek záclony se svého utrpenÍ tělcsného
j  duŠevního. . .

Knižně vydal Ulter za života svého Kapitoly o lidech kočovnfch a Jiné prÓzy
(1906) a ]VÍá ccsta (prénie l{lubu pŤátel uměnÍ v Brně 1907). DoufeJme, Že bude
brzy sebráno a pcčlivě vydáno i všecko, co potom ještě Uher tisknul a psal: vnitrnÍ
hodnota jeho pracÍ zaslouží si vydáni nejšetrněJšlho a nejoddanějšího.

Velebnj falsá,tor

PanÍ R. Svobodová napsala nedávno do HtÍdky Času článek Macharv Římě, dar
básníka básnÍkovi, pozdrav volné duše volné duši, projev pÍi všÍ lásce cudnf cud-
nostÍ nedostupnou takovému Dostálu-Lutinovovi, kterf si dal sepsati kdysi svou
administrační silou nechutnÝ panegyrik, plnÍ/ nabubrelfch nehoráznostÍ kritickfch,
na sebe i své bratry v církvi a péŤe a uveňejnil jej vlastním nákladem. V článku
paní Svobodové čťe se passus: ,,Každ1f jeho vztah pŤátelskf jest opravdovf a čestnf,
zdt]vodněn1,i a pronryšleny' Kolro jcdnou po zkoušce uzavňel clo svéIro srdce, s tírn
se zto[oŽriuje a stane se Jeho vášniv1l'm oblrájcem; nedopustil by ani, aby někclo
vysJovil ne dost uctívč jeho iméno, a nedovedl by z rozmaru nikolro zradit... V po.
slednlm Novén.r životě otiskuje Dostál.Lutinov jakfsi projev brněnského klerikál-
nÍho. denlku Hlasu ss zfalšouangm teutem. Z tcxtu paní- Svobodové jest patrno, že
Machar nedovoluje vyslovovat bez ucty jméno pfítile, kterého vyzkoušel a v něhoŽ
věÍi * z toho vykaranlbolovali velebnÍ falsátoňi, Že l\Íachar nedopouští vyslovovati
ne dost uct'ivě suéhojména',,VŽdyť on, modernl poustevnlk, ktcrf i stÍedem davu
nosÍ.s sebou svou poustevnu a ponoien chodí do svfch snrl jako do neprrisvitnéiro
oblaku..  *, ,nedopust i l  by ani ,  aby někdo vys lovi l  ne dost uct ivě jehojnréno.. . . .
] ak r(Spcktují text a smysl posvěcení falsátoňil S takovymi lidnri se ovšern nepolc-

]:: , . . : j" ' takovÍ 1ídé vymrskávajÍ se jen z l i teratury.  _ Celé čls lo jest dokladem' že
vscchcn t .  zv.  rcfornrnÍ katol ic isnr a katol ická rt loderna jsou dncs tam, kde byla
poliunkovsliá ŽiŽkovská Vlast již pňed dvaciti a patnácti lcty. LiLcrárnírn klac.
'j1]:.''"'-* a ničÍqt jini,irn nejsou Dostálovy nadávky Macharovi, Vodákovi' Svobo-
oové. Jen něko]il< doklad : ,,litcrárnÍ onanie.., ,,č':sk;,i literární blázineci., ,'psy.ch|:1... _ tc ;sou krit.cké zbraně Dostálovy. Nu, 7elzo neohroŽuje opravdu psychosa,
n.boť psycl 'o.a pňcdpokiádá cos i ,  čemu se rÍtá psycne, cos i ,  co načisto ninulo tentonacavkovli s"rl,o.i.

I - [Viz zde str. b0 a n.l




