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Poznámka

rivodní

Tohlet,o je vfběr ) mé drobné beletrie tak asi za posledních
dvacet let. PrvnÍ z těchto prací, ,,Pán se vrátil.., byla napsána
r. 1915; poslednl nedávno.
Ve světovékritice pravidelně tak asi v intervalu desíti let vracívá se vlna mínění, které z odporu k analytické mánii posledního data volá po obnově umění fabulaěního. Jsme prf syti
činnosti logicisticky pitvavé, Ťíká, která rozmělůuje na prášek
naše city i hnutí volní a konstruuje Ťadou vj'buchri obrazivfch
dějové skoky a odskoky se zvťtlÍ,která pr;f je jen lžizákonnost,
pr;Íznova po
něco prf odvozenéhoa nepŤesvědčujícího.Toužíme
pŤedmětně
která
plyne
nepŤetržitě
a nedějové,
čistéobraznosti
rušeně v melodii hudební spanilosti, v kantiléně hudebnÍho
protože si podmafiuje stejně tvé smysly
prstenu pŤesvědčivého,
jako tvého ducha.
Tohleto'volání má své dobré jádro. Mělo také, nezapírám
toho, jakousi ričast ve vzniku této knížky; ale mJ'lil by se, kdo
by se domníval, že to byl jedinf a hlavní drlvod jejího vzniku.
Jejt prlvod je mnohem životnějšÍ.
Většinu povídek z DŤevorytrl básnila uzpominka. Jsou tam
postavy a děje, scény i posuny, které jsem zahlédl alespofi
v náznaku nebo v nápovědi v dětství a které mě mučily ještě
v dospělém věku a nedaly mi pokoje, pokud nebyly vysloveny
slovem básnickj'm; něco, co mnou tenkrát otŤáslo, poněvadž
jakoby trhlinou v černémase zjevil se mému užáslémupohledu
život jako veliká démonická síla plná protikladrl a svárrl vnitŤ-
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ních. Ten strašliv rižas prvního pohledění t,váŤív tváŤ hrrizné
mocnosti životní,to je to, co mě pronásledovalo,to je to, co jsem
chtěl zaklít do typické linie, do typické situace. Proto jsem psal
tyto povídky, ' nichž jsem cht,ěl směstnat na nejmenšíplochu
co nejvíc životné dějovosti v bleskovém osvětlení. Právě tak
vede si v podstatě kreslíŤ dŤevorytu, kter;f chce b t víc neŽ
pouhf obratn1f technikáň; dŤevoryt ve vyššímsmyslu je víc než
technika: jest, zvláštní zhuštěnéa souhrnné vidění světa.

l. záŤí1935

F.x.Š.

Pán

j

t
í
il

{

il

fl
fl
'I
]T

I

Yr{ítil

První ne spatŤila, ale uhádla jej Katka, když vyšla za studeného rozmrazeného večera ňíjnového do zamženého sadu za
sqfm obvykl;i'm rikolem: pŤesvědčitse, jsouJi zavňena zadní
vrátka zahradní, kter;1?mivyháněli a vháněli skot; spásal posud
rihory i luka dávno z oLav posečená.
Utušila jej tedy na št,ěpnicizáhumenné pod starou jabloni,
rozsochatou a vydoupnalou, kluky nesčíslněkrát kamenovanou, lišejníkem porostlou, zpodpíranou ještě několika dňevci,
ačkoliv nebylo na ní již ovoce a její klikat,évětve neproh;.ibaly
se již pod jeho t,íhou:byla nedávno sčesánaa prida pod ní udupána jako na mlat,ě. Listoví a drobné větévky, pozuráženév zápase o její plody, stlaly se pod ní a zvolna zet,lívaly.
Snad by ho byla pňehlédla,ale pes, kterj.ji provázel, zaštěkal
a vrhl se ritočně do nejtemnějšíhokout,u zahradního. Katka se
zprvu nelekla, byla pňi své drobné, skoro Íiligránské postavě
nebojácná, hotov;i chlap co do srdnatosti, Ťíkali o ní muži na
dvorci i v dědině. Ale pes zavyl pŤed ním táhle jako pňed pÍíšerou nebo mátohou, a pak zmlknuv naráz, plazil se k němu
po bňichu; to se v jeho temnémmozku zvíŤecímzvolna a bolestně,
oh, nesmírně bolestně rozednÍvalo jakési poznání nebo jakási
vzpomínka, dávno uspaná nebo zasypaná jinfmi dojmy, na jeho
pána a velitele tak dlouho, dlouho vzdáleného a propalovala se
nyní jako oheř nebo provalovala se snad jako zjítňená rána na
povrch, a pes zaskučelz této muky; až teď se zachvěla a ulekla.
Ale v tu chvíli pochopila jiŽ, žejest to on, pán dvorce, dlouho
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