
@68 formu, o invenci a tvorbu tvárnou, malbě' jež, cTrce jen hladce po
evropsku konversovat, vzrost.l v díle p. obrovského nebezpečrr5i qepŤítel,
jemuž jest tuším souzeno, aby byl bezděky mstitelem mnohého hŤíchrr.
Páni Bottingerové, Šimonové, I{.echlebové a tuťti quanti měli by lvážit,,
že jsou zde ohroženi na vlastním poli a vlastni zbran1, a nepieslechnout
ukrytého hlasu tohoto piípaďu.

Nouá rnetld, na českou literaturu

byla spletena v podobě t. zv. knihovny fondu Zeyerova. číslo za číslem v ní vychází,
co číslo, to práce cenou poctěná, a co číslo, opakuje se totéž divaďol kritika vrčí
a laje, obecenstvo spíná ruce a zapíná kapsy' pŤátelé poctěncovi zubí se do vousli
a autor s laurem na čele st,ojí tu nějak zkrotle a zmokle. A myslím nebude lépe,
pokud nebude tato v;íborná instituce zneškodaěna institucí novou na rriž podávám
zdo skromn návrh. Budiž zaloŽen jak1isi' riÍední češt'inou mluveno, Vzd,orot'onťtr,
kter by měl pÍímfm ričelem odwaceti mladé literáty od uveíejřování. Každf,
jemuž se dostane ceny, musí pled porotou zničit'i poctěnou sbírku, a rolr co rok,
pokud se bude zdržovati tisku, budiž mu rryplácena roÓní remunerace 500 K. IIo.
voŤil jsem o svém návrhu se znateli národní duše české, kteŤí mne ujistili' že nebylo
by tieba k tomuto Vzdorofondu znaěnějšího kapitáIu: jakznaji českou duši, tvrď,
že raději mlad;f česk1/ literát zemŤe hladem, než by si dal odkoupiti sebedráže svou
poukázku na nesmrtelnost sebepochybnější. Tvrdí' že lid tento za|ožen' jest idealis.
ticky _ alespoř po někter;y'ch stránkách.

V Otakaru Hostins'l m,
kterJi zemŤel dne 19. ledna v 63. roce, ztrati-li jsmo vzácného ducha, piedstavitelo
první heroické generace zakladatelťr a budovatelri našeho daešního poclkladu vědec.
kého i literárního, druha Gebauerova, Goilova, Masarykova. otakar Hostinsk;i byl
nejen opravdovf myslitel a pracovník vědeck , odborník vzácn, ch kvalit, byl
i víc: b5'l i moderní osobnost kultrrrní, muž, jemuž nebyl žádn;i zájem lidského
ducha ani srdce cizí, muž, kterf doveď státi za svrij moderní názor celorr svou
osobou. I[erbart, R. Wagner, Semper byli v mnohém učiteli a mistry jeho myšlenky,
ate ne jejími vládci a pány: Irostinsk;i domfšlel je často a napinil nejednou šéastně
r podmínku, kterou klade Nietzsche na opravdového žáka: dovedl jíti pŤes svého
učitele a po piípadě i proti němu. V esteticg vyšel ze stejn;ich pÍedpokladri jako

.uurdík, ale jak1i jest rozdil mezi nimi! Veďe upjatého dogmatika Durdíka, ktorf
hledí do minulosti, stojí tu Hostinsk5i s ,ováií obrácenou k budoucnosti, duch prag.
maticky a žívotnf. Jest možno, ano jisto, že budoucnost bude jinak pojímati a iešiti
neJednu otázku, než jak ji pojímal a Ťešil Hostinskf, souditi nejeden zjev jinak,
neŽ jak jej soudil on, _ ale to nezrnění nic na jeho v5iznamu, aniž ho seslabí; ušlech.



60 tilá a harnronická osobnost stáIa za každ;Ím jeho projevem, ktorf byl qirazem
její vnitiní nutnosti, a tu jest cosi' co jest nedostupné pouh;im írtokrim časov;im.
Goethovo slovo o osobnosti jako nejvyšším štěstí a daru smrtelníkri m žo sqfm
piízvukem opakovat i Hostinsk;i. Populární svody nedovedly nikdy z|ákat, jako
}rrozby nepopulárnosti a davového pošklebku a posměchu nedovedly nikdy odstra.
šiti tohoto čestnélro a opravrlového myslitele: jeho estetické stanovisko nočinilo
nikdy ristupkri popularitě a nekoketovalo nikdy s širokÝm pohoďnictvím mas; no.
populární byli umělci' za něŽ |á'malr kopí; nepopulární bvl v té době Smetana,
nepopulární Richard Wagner, nepopulární Fibich. Tento tichf muž, oddan5i jen
své práci, kter nenáviděl ltluku veiejného fora, dovedl položiti i celou svou osobu
na vá}ru, šIo-Ii o věci jeho uměleckélro nebo vědeckého a mravního pÍesvědčení,
jako v bojích rukopisnych.

Podivuhodná byla duševní svěžest a pracovitost Hostinského do poslední doby.
Ještě v prosinci, kdy měl jsem Óest mluviti s ním naposledy, byl ptn;i plánťr literár.
ních a projevova'l nevšední zájem o časové otázky estetické a literárrrí. R,ozhovoiil
se mimo jiné s bystrou živost,í o někter;ich ps-vchopathickych vykladeclr geniality
a polemisoval s velikou bystrostí a parátností se spisem Lombrosov;í'm' sem sPa.
dajícím. Dogmatick5? apriorism Lombros v, jeho nekritičnost a nepňesnost, s jakou
zacházi s fakty, pobuňovaly zŤejmě Hostinského a obratem ruky uveď mně několik
flagrantních dokladri, jak farrtastickv sestavuje sj Lombroso své drikazy, jak lehko.
myslně a jednostranně vykládá Í.akta, jak nevědecky vykoÍiséuje i nejpochybnějších
anekdoi. Na thema toto dostali jsme se z hovoru o torn, jak pojímati Shakespearova
IIamleta' HostinskJi slíbil nrně totiž iiž diíve piíspěvek pro Novinu a pŤi této pÍí.
ležitosti táza| se mne, vyhovoval.li by mně č]ánek o Hamletovi, a skizzoval mně
hned své pojetí tchoto geniálního karakteru Shakespearova. Velmi Larakteristicky
obracel se pÍitom proti těm interpretrim, kteŤí nevycházejí od básníka a jeho síly
individualisaění a karakterotvorné, nÝbrž podkládají mu své generalisace speku-
lativné; v ]ehké odboěce do herectví srovnal pak velmi jemně nizné německé he.
recké pojetí I{amleta s pojetím Vojanovym. Tuto studii o Hamletovj slíbil mně
HostinskJi na leden; ale ncbyla mu' žel, popi'ána již možnost dostáti svému slibu'
Novina urá tedy dvakráte pňíěiiru želeti smrti tohoto nevšedního ducha; ztrácí
v něm pňíznivce, kterj ji sledoval, jak mně napsal, pozorně a se sympat,ií.

Jaroslau VIček

dovršil 22. led'na padesát let svého života. osobní stránka nedovede mrrě zabrániti,
abych pŤi této piíležitosti neocenil spravedlivě nevšedního v5iznarnu životního clíla
Vlěkova, jeho široce zaloŽen-lch Dějin čes}<é li.reratury, které jsou opravdu mez.
níkem v české líterární historiografii a dílo v mnolrém směru odvážné a šťastné'
Vlěkovy Dějiny české literatur;l budou vždycky pěkn1im pomníl<em krr]turně histo.
rické methody Hettnerovy a Tainovy' užité na látku často subtilní jemně, pružně,
obzíravě i prozíravě a neziídka i duchaplně. - Jaroslav Vlěek pojal české literární
dějiny v těsné souvislosti s děiinami duchovní osvěty české; literatura jest mu pieclo.
vším nositelkou idejí osvětně ]<ulturních a stav její v}ísledkem í zrcaďern oinitelri
společensk1ich, a ťrkol literárního historiografa podává mu často jen vítanou zá.

minku k pěknfm prriÍezriin kulturně iristorickjn, podan;/m nejednou jako šéavnaté

L'ruo''é obrazy duševních interiérri dobovfch, nebo k živym portrétrim, obyčejně

staromistrovsky vyvÍl,Lenj,m do hladké a akademické rovnováhy světel a stínú.

\4astní genese idejí a hlavně Íbrem básnickfch a literárně uměleckfch b;ivá tím

často ovšem obcházena nebo dokonce pomíjena; nedostatek ten bude nejpatrnější

v moderních dobách české literatury, zatim jest zÍejm v době romantické, a po.

roste, jak bude se bUŽiti Vlček v poslední Óásti sv;ich dějin pÍítomnosti; a vrcholy

ďla jeho píirozeně tvoŤí epoclra osvícenského obrození v XVI[. stol. a na poěátku

stol. XIX. a epocha reformační, dob.y, v nichŽ ll.terární forma ustupuje za raciona.
listickou intenci a tenclenci. Vlěkovy Dě-iiny literatury české jsou jako všecka díIa
tohoto zprisobu jen první dobytí látky a budou dííve nebo později piepsány metho.
dou vniternější a jemnější z hlubšího poznini morfologie umě]ecké a literární.

Charles Louis Philippe,
mladf znamenitf romanopisec a povídkár franccuzskf, zemíel rredávno v Paiiži
v plném mužném věku. Philippe jest snad riplně nezním;Í našemu obecenstvu
i mladé literatuŤe, a piece má mnohem větší hodnotu uměleckou a básnickou než
devět desítin toho, co se pÍekládá u nás z moderní literatury francouzské'_ Philippe
byl básník (tiebas psal prÓzou) světa vyděděrrcri a ubožákri, básnílr prostf vší senti.
mentality, volmi autentick;í, a proto ve sv]fch chvíiích i velik a monumentální.
Philippe byl, chceteJi, naturalista, poněvadž psal o prostitutkách a tu]ácích velko.
městsk;y'ch, alo naturalista ne observance Zolovy, n;fbrž Dickensovy a ještě více
Dostojevského. Poznal vroucně horeěn m planoucím okem svět bítly a utrpení
a vyvolával jej bez frázi, bez obžalob' bez ospraveďĎování, bez plaidoyerri jako
děsiv;i svět nutnosti a osudnosti: v tomto zorném rihlu byla jeho umělecká síla.
,,Clrarles Louis Philippe,.. píše o něm kriti-k J. Ernest.Charles v Les samedis litté.
raires,4me série, na str. 95, ,,pŤelévá v nás dojetí, které procítilt Miluje však po.
koience a sladkou intimitu jejich melarrcholického a dobrého života. A jeho po.
nížení rekové jsou všichni hodní podivu. Jsou hodní podivu, poněvadž Charlos
Louis Philippe dovede vnésti poesii až v samu všední skutečnost jejich prostňedního
života, o i duše malé květináÍky Berty Méténierové, již Bubu z Montparnassu
uvrhl v prostituci, jest poesie sama!"

Z románrl jeho ceněn jest nejvfše Bubu ile Montparnasse, román pouliční prosti.
tuce paŤížské' ale piitom, jak praví Ernest.Charles' ,,l<niha pÍísná, vážná, ctnostná,
jímavá... Já cenil byclr ještě v1íše některé z posledních jeho povídek, v nichž valem
uzrár'al umělecky tento vášniv;l', vznicen,lr, ale poněkud chaotickÝ duch; jsou to
práce jakési bezesporné, jasné pravdy, práce vnitÍní nutnosti samozÍejmé jako osud
lidsk;i,, a těmito rysy bIíží se místy k umění opravdu velikému, l< jakémusi klasi.
ciemu realistickému. Philippe paď, kdvž se blížil dokonalosti a ztékal poslední
bašty sqich vnitŤních možností tvťrrěích. Vášnivou láskou miloval Dostojevského,
kter;l' mu byl vlastní mistr a učitel moderního světa, Il,embrandt dneška. ''Byl
nadán tŤomi velk1inri ctnostmi,.. praví o něm Stuart Merrill v posledním Mercuru,
,,Věrou, Nadějí a Láskou. Jeho h]as pozdvihl se z temnot ve prospěch těch' kdož
v nich žijí, lzeJi tak zlelŽivat toho slova, neboú život tÍí ětvrtin lidstva není než
pomelé umírání...
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