
00 Herman Bang

vÝznatnny modcrnÍ spísovatcl dánsk!, zemicl 30. ledna na pŤednáškové cestě po
scvernl Americe v městě ogdcnu na bŤehu Velkého Solného jezera, nenaplniv 55 let.
Bang b potomck staré aristolrratické rodiny, vnuk prosluiého lÓkaie olufa Banga,
jchoŽ sta i 'cck:y '  portré| nakrcs l i l  nezapomenutelně v, ,Šedém domě.. ,  a cc lá jeho
tvorba má ráz klidné a povyŠcnÓ aristokratické jronie, unldleného epigonství a Íata.
listické resignaco. IJerman Bang byl d sledny impresionisía, ktcr! nevěiil v si]nou
a rnohutnou syntlretickou linii životní v lo a chtěl vystihnouti jen nezniknul,clnj
déšť ŽivotnÍch dojmri a jich ironickych spletí; jelro romány jsou prosty popisr1
i psychologickjch vfklad a rozpadají se v mosaiku jedinečnfch, nesnírně bystie
a ostňe zachyccn;fclr postiehrl a postojtl ŽivotnÍch. Podává nrelancholii prchavé
ncnávratné chvíle, žensky měkkou a rozkošnou páru životní, dějo lidÍ vyvrácon ch
a podvedcn ch ilusí životnÍ; básnlk unavy, skepse a ironické soudnosti Život'tlÍ,
splše však soucítÍcí a chápajIci glossátor nežli synthcticLj tvrirce. Hlavní 1rrácc
jeho jsou:, ,Excentr ické novcly. .a, ,T iché povahy.. ,  pak ro:: i l i r ry, ,Beznadějná po.
kolcní. . ,  , ,U cesty. . ,  , ,B l l f  dr lm.. ,  , ,T ina. . ,  , ,Mic l rael . . ,  , ,Šed1y'  d n l . . ,  , ,Lur lvÍltc lvo
návršÍ... Žit něiakou dobu i v Praze, kan se utckl pÍed šikanarni nÓmecliÓ policie
a kterou si zamiloval pro jeJí kouzlo historické i piÍrodní.

Wilhelm Weigand: Stenilhal und, Balzac
Weigand, básnlk a essayista, autor několika renesančnÍch drantat, dnes JiŽ asi

šedesátiIet1y', jest z nejzralcjších kulturních duchri dnešnÍho Německa; pÍedjal mnohé
a vyslovil první mnohé, co dncs stalo se majetlrern nejlepšlch; clo románského
l<ulturnÍho světa vnikl v Německu jeden z prvnlch, zároveri s Nietzschem, o němž
napsal' také z prvních, knihu ncjen soudu, ale i pochopení a porozumění. V po.
drobnjch studiÍch o Sainte-Beuvovi a Tainovi ukázal jiŽ dávno, Že jest obezná.
men s ]iterárně kritickfmi a historickymi methodanri moderními' a jinde, Že vnikl
velnti lrluboko do ducha staré uzavňené aristokratické francouzské kultury pňecl-
revolučnÍ. Tyto nové dvě roznrěrné práce jeho, věnované oběma zakladatclrinr
modernílro románu Írancouzského, ukazujÍ jej na vrclrolu jeho sil; jsou nejlepŠí,
co posud jsem v essayist,ice od něho četl, a jistě z nejlepšího, co se v tomto oboru
v Německu napsalo v poslcdnÍ době. Weigand zná dokona]e nejen celé dÍlo obou
velik:ich tv rcti básnickfctr, alc i všecko, co se o nich napsalo, byť to byty i zceta
nepatrné broŽury. Nezalrládá si ovšem na detailech, nekoriguje rldajri životopis.
njch, ntní ]itcrárnÍ mikrolog. Ale soudy jeho z dlla na život' estetické hodnoceni
a psychologickj rozbor karakterrl, kulturní závěry a dohady jsou ncvšedně bez.
ptčné a správné, zvláště v Stcndhalovi, ktcrj jest mnohem prokreslenějšÍ než Bal-
zac1 tcnto esteticky pluralista právě sv1l'nr jedinrčnlm pathosem objektivity jest
mnohem tíže dosíupnf než subjektivnÍ cpikurejec a empirik Stendlral. Poslednr
s}'nthetická íotrr,ule, v niž uzavi,cl tvorbtr jeho, jcst ncvšedně správná a vfstižná.
,,Ale Jedno musí bfti vždycky znova zpi'ízvučriováno: Stendhal rněl bohatstvÍ své
chudoby _ jeho osoby žiji svridny Život, a jest užasné, že se nru podaŤilo dosÍci
svou suchou mcthodou toto bohatslví Životní plnosti. PŤesto, že tito lidé neunavÍ
se nikdy pozorovati sebe s vášní, vzdoruji jako postavy nejplnějšÍho Života každé

onáivso: Jsou to děíi pravého tvtirce lidÍ, jehož talent nebyl, žcI, vŽdycky rovno.

""Jí 
;"t.o geniu' My, Němci, víme, co praví tato věta: prozrazuje tragické ta-

jcn.tstvr'

Charles Dickens

}1g 7. unora t. r. pŤipadly sté narozeniny velilrého romanopisce anglického, jed.

,'o1'6 7 největších a ncjlidštějšÍch mistrt1 modcrní prÓzy, a byly oslavcny iadou

studíí a článk piílr:žitostnych. U nás napsala o básnickém i společJnsky reformním

vÝznatllU Dickensově dvě velmi pěkné studie paní.feréza Nováková, která procltila

a prožila tohoto básníka sama sv1f'm básniclrym srdcem a promluvila o něm s po.

učenor-r vroucnostÍ jako jcho opravdová duc]rovní dcera. Dickensriv uměleckf vf.

2nnp stoupl v poslední době zcela patrně v rodné zemi i na pevnině evropské'

2n9yg pŤicház| ke cti jeho užasnf repertoir lidskfch postav, karalrterrl i typr1,

ohromná galerie lidsklch hlav, bohatstvÍ grimas a gest, vfkňikrl, vfbuclrrl, bouŤi

1idské duše' celé kypivé moÍe lidské citovosti a dojmovosti' lidské syrnpatie i anti-

o"1ig. Jest jisto, že Dickensovi unikly něktcré polohy lidstvÍ a zabrati se hlouběji
.1, 

;i' 'o 
_ na pÍ. ve sféru sexuálnou _ že zamczila básnÍkovi, záhy populárnímu,

j iŽ anglická konvence; ale píesto jcst vedle Balzaca, kterf dostoupil ovšem vyšších

duchovYch stupĎ neŽ Dickens a byl Yětšl i jako umělec i jako myslitel, prvnl velikf

pathetík modernÍ prÓzy, prvnÍ vyvolatel znručrného lidstvi velkoměstského, první

1y6rg9 hemživ;fch modernÍch fresek, črtan1y'ch chvÍlemi světéikujÍcím pekelnÝIn

fosforoÍl na temné zdi žaláte, neznámého pĚedchozÍm věk m, JemuŽ sc ŤÍká kapi-

taiístická společnost,.

JoseJ JiŤí Kolar
1qn 9. rinora pÍipadly sté narozeniny tohoto pověstného a legendami opňedeného

lrerce, dramatika, romanopisce, pňekladatelc. Kolar, není pochyby, byl Někdo'

spíše však tvrdošíjná neŽ opravdu veliká, spíŠe lomozivá neŽ tv rčI a zpěvná indi-
vidualíta. Vrchlick a lumírovci patrně jej pÍecenili, ztlá se mně, z antagonismu
lie gcíeraci nerudovsko.hálkovské, která se starym tyranem špatně se snáše]a;
Arbes pokládá na pÍ. jeho ,,Magelonu..za největšl české drama, coŽ nebylo pravda

"1i 
y /obě, kdy to bylo napsáno. DobŤe karaktcrisuje p' JoseÍ KodÍček Kolara jako

histriola vclkého stylu, histriona i tehdy, kdyŽ psal drama. ,,Drama netryská
z něho samého, ale Kolar staví, umísťuje, skládá stále s ohledem na obccensívo.
BáSní}í existuje zce|a dobŤe bez obecenstva; herec nikoliv; u Ko]ara cÍtíte obecen-
g1yg \r kuse samém. Jako básnlk hovoÍl s bohem. hovoil herec s obecenstvem. Kolar
jc hg1gc, ba r'iiborn;y' herec' odtud jeho sÍla scénická, jÍž ncm žeme zapÍÍt,i, a odtud
ta vysušcnost básnická; odtud tolik efektri a tak málo básnické myšlcnky...

Hranice bitiky

S t,ímto názvem pÍinášÍ poslednl Piehled noticku, v nÍž vyslovuje politovánl
nad recensí p. Karáskovjch ,,Posvátnfch ohrl .. v min. čísle Noviny (a ovšem i nad
I{gÉgtíovÝm odsudkem ,,Posvátného jara.. v Mod. revui) Jako prf nad projevem
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9392 neindividuáln1m,nlbtžstrann maktikaŤsk m. Kritik projevuj svou iirdividualitu
sebe krajněji, dobrá _ ale nedávej jí do služeb strany. Má recense není podle
mínění PŤehledu nic neŽ člen v Íetězu vzájemn]/ch revanší, jimiž se častuje No-
vina a Mod. revue. ,,Vyjde kniha od spisovatele uzce spfízněného s Novinou *
není pochyby, že ji a priori odsoudí Moderní revue. Nato Novina za oplátku popraví
knihu od spisovatele patŤícího k Moderní revui...

odmítám za sebe i za Novinu rozhodně tyto inkriminace' Řídila-li se touto
rabiátskou potitikou literární l\Íodcrní revue, nepěstovala jí Novina. Pisatel
lokálky Pňehledové prohlédni si minulé ročníky Noviny a nalezneš v ní zcela
sluŠné a loyálnÍ posudky prací RliŽeny Jcsenské a lrliloše Martena, autorri z kruhrl
Moderní revue. A má recense ,,Posvátn;?ch ohrir1.. není projev strann}r nebo k]ikai-
skf jiŽ proto, že nepatňlm k Žádné straně. Řekl jsem v ni znova jen Lo, co fekl
jsem dduno o dramatech aromdnech p. Karriskoulch jinde, na pŤ. v Lumíru; dovodil
Jsem zde jen znova star 'svr1j soud a staré své piesvědčenl, které jsem vyslovil
i v ''ModernÍ literatuňe české..'l Že všechen mysticism a všechna symbolika páně
Karáskova nenÍ neŽ naturalism a mechanism, neumění a pseudoumění; nevidlli
toho Pňehled nebo nechce-li toho viděti, nemění nic na věci. Já také neh]edím na
svou recensi jako na projev osobní' na cosi, co stojí a pad{ mou individualitou; já
naopak ji pok]{dám za kritiku věcnou a objektivně prrlkaznou kaŽdému' kdo chce
a umí myslit literárně.

f Vilém Mrštík
Dne 2. bíezna t. r. skončil sebevraŽdou z pŤíčin, kt,eré nebudou asi nikdy rlplně

vyjasněny, vfznamnf literát ViIém Mršttk; zemiel v slovácké vesnici Divácích
u Hustopeče, kde žil od r. t892 s otcem a bratrem Aloisem, učitelem a spisovatelem,
nedovršiv 49 let. Mršttk narodil se v Jimramově na hranicích českomoravskfch
z otce Ťemeslníka a vyrostl v poměrech stísněnfch v Brně, kde studoval gymnasium
(své gymnasijnl zkušenosti vetkal do ,,Santy Lucie..), které dokončil v Praze. Po.
znal jsem ho na samém konci let osmdesátfch vedle jinych druhti, vesměs literár-
ních začátečníkrl a zelenfch nespokojencrl, jako byli tehdy H. G. Schauer, Antonín
Sova, Jar. Boreckf, Václav Hladík, na Vinohradech, kde tehdy bydlil; nebylo
však pravidelnfch stykt1 a schr1zek, jen náhoda sváděla nás někdy po svfch roz.
marech. V. Mrštík hájil tehdy Jedinf s hrstkou pŤátel ve valné hromadě Akade-
mického čtenáÍského spolku Času, nad nimž vynášena byla kletba národnÍ, a psal
r]o nedělnl pŤÍlohy Hlasu národa uzkostlivě propouštěné a si]ně oklešťované
články literární, v nichŽ propagoval ruskf a Írancouzsky realism a volal po obrodě
krásné české literatury ve smyslu moderního života a moderní pravdy, všecko
hodně chaoticky a málo jasně, mnohem silněji ve v,!,taze než ve věci (rys, kterf
z stal již v]astni a podstatn vší Mrštíkově propagandě literární, v1fívarně umě.
lecké, kulturní i politické). Stejn;im směrem pracoval i v Ruchu,'kde vedl Jednu

dobu referát d ivadelní a do něhoŽ napsal některé čl{nky vftvarné kritické, a později
'íKuč:rově víderiské České revui, kde vytiskl první svou hru zce]a formulkového

,,náladového.. naturalismu, obsahem šablonovité drama manŽelské nevěry, umís.
íěoé n" malé město moravské, Paní Urbanouoa (1889).  V tu dobu pňekládal  také
Tolstého ,,Voj nu a mír.. pro Šimáčta. Vyznamné jest, že v mládí cítii v sobě touhu
po malování; pamatuj i  se,  že v bytéjeho na Vinohradech v ise la z té dobyjeho kopie
Čermákova, 'Raněného Černohorce..  ( tuším však Že jen uhlem t<restená, ne malo.
vaná olejem). KdyŽ odstěhoval se r. l892 na venek, opustil kritiku literární a pra.
coval boletrisíicky (jen sporadicky psal v té době literárně kritické články, z vět.
ších, pokud vím. j1n stať o zemťevšÍm tehdy H. G. Schauerovi do brněnsk}rch
LiterárnÍch listli). Roku l892 uveňejrioval j ve Světozorl Pohtit]ku' ,'mdie, 

kt'erá
prijobila v této versi svěŽeji a podmanivěji než v pŤepracované formě knižní (l897).
R. i3]3 vyš:l v Matici lidu jeho studcntski,i román moravsko.praŽskf SanÍa
Lucia, kLcry p oktádám za vrchol beletrie Mrštíkovy, vrclrol, jehož později jiŽ ne.
dojtoupil a poc nějŽ klesá značně všecka ostatní jeho tvorba beletristická. (Druhé
vydání , ,Santy Lucie. . ,  autorem poněkud protÍíbené, nákladem ,,Máje. .  r .  r903.)
Zr. 1893 jest cy klus naturalistickfch kreseb z venkovského Života jihomoravského,
sting (oLt,ova Laciná knÍhovna národní); jak naznačuje jiŽ název, piihlásila se zde,
po prvé a nxp)3ledy snad v této určitosti u MrŠtíka, jakási pesimistická, míst,y až
mravokirná intence _ není j1 j iŽ v obrdzcích (1894,, ,Kabinetni  knihovna..)  čistě
popisnych a kol oristickfch (doznívá jen ještě v ,,Tanci..). Z téhož roku je Mrštíkovo

selské drana M argša (společné s bratrem A]oisem v pěti jednáních s proměnou,
ni l<l .  o l tor .n),  kťeré pÍcs nedr ivěru, jež k němu projevi la tehdejší správa diva.
delnt (hleděla na ně jako na experiment a podle toho by]a premiéra 9. května odpo.
Ieďnc\, zí;ka|o si rychle pňízně obecenstva městského i venkovského a doŽilo se
pcpularity; bylo hráno ve Vídni i německy s rispěchem, kterf však neukázal se bfti
hlubšIm a trval:/m. R. l897 vyšly v ,,Laciné knihovně nírodnÍ.. slovácké povídkv
Baulnkoug ženg a jiné poultlky (dílo obou bratňl)'

V |uťéŽ dobu spadá Mrštíkem podnÍcená akce na záchranu staré Prahy; MrštÍk
propagoval svou myšlenku, od jejÍhož zdravého jádra odpuzoval mnohé nechutnf
leckde a bonbastickf obal, v pamfletu Bestta Triumphans (v Rozhledech pelclo-
vfch).  S Mršt,íkovou akcí, která vedla k za]oŽení k lubu,,Za starou Prahu.. ,  svez lo
se' Žcl' i n3jedno reakcion{Ťství v architcktuíe a vftvarném umění a tUršitt sám
prop jčlval se mu pozděj,i za štít; clnešní opravdu reíormnÍ, kladná a mnohostranně
pracovitá pcriod a činnosti klubu ,,Za starou Prahu.. není dílem Mrštíkov]l'm, n:i.brŽ
dru]ré gcnelace mladfch architektli, kteŤí podnět Mrštíkriv vyrovnali, zkorigovali,
prohloubili i do myslili v opravdu racionální uměleckou politiku veit<oměstst<ou.
v novém století projevovala Se patrněji a patrněji mdloba v literární tvorbě MrŠtí.
ÁUve a s ni ruku v ruce šla nepÍíjemná demagogičnost článkri a polemik Mrštíko-
vyclr r\Irštlk iro nisuje moderni snarry urnělectel anz ;irn rozumÍ, lacino podezírá
u^Jcst,é- lac iněj i  koketuje s kdejakou loká lní obmezeností; vkus a soud jeho stává

i.^I:':,'"ÍT 
a laxnim, vfraz jeho často baná]ním a nevkusnfm; myšlenká se zvlčujc

l.lli""|qlv"a se do mlhavfch všeobecností, které rric nedokazujÍ; hlásáním tradiceunc-c zastŤíti, ja k často bjwá, svou umě]eckou stagnaci. Bojovati proti ÍornuÍo Mrští-

:;::l1 ]]K]Zati na jeho rozpory a usvědčovati jej z nedomyšIené polovičatosti byl' .utc.; tnych i  málo p i l jemnf r idě l  m j;  málo pňíjemn!: neboť Mrštík, ,s i !ou..v1y'razu

l .,,Jcst dosti těŽko hovoňiti mně o jeho (Karáskov 'clr) románech, které metho-
dicky a soustavně hromadÍ někdy velmi odlehlé historické monstrosity a popisujl
a klasifikují je s vědeckou odbornostÍ: vyzírá mně z nich nezce]a píekonanf natu.
ra l i sm" .  S t r .6 l .




