
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




