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,Druhá Šaldova základní kniha.
svazek deflnitivních portretri česk ch a evropsk1fch básníkrl. Karel
Hynek Mácha, Božena Němcová'

|Jan Neruda, Svatopluk Čech,Vi
llém i\[rštík' Antonln Sova. J. J.
lRousseau,Emil Zola, Gustav Flau-

bert' je několik jmen, ovládajlcIch
Saltlu v mistrovské knize. v n|ž
odhalil duši a dilo básníkrl..,
RoLrnosI

,,V Šaldovi se nám obrazí cluchovní
situace několika desetiletl našeho
Života a naopak: známe-li vfvoj
materiální
i duchovní,
kter$m
v těchto desetiletích procházela
ěeská společnost, pochopÍme vJ,voj' smysl a v$znam Šaldova díla,
pochopíme i koŤeny jeho omylri.
To, že Šaldovo souborné vvdánÍ
le zahájeno ttmto jeho ranÝď
dobÍm, má tedy pňece jeden klad:
čtenáň si zvláště ostÍe uvědomí
nedogmaticP9.tťebu kritického,
kého pňejÍmání kulturni minulosti,
iediného to pňejímánt v pravdé
Lv rčÍho a tvoŤivého...
Rudé prá'uo
',V

tomto souboru studil o rynil*aiícÍch zjevech cizího i českého pílemnictvÍ vyslovil Šalda své nové
pojetÍ romantismu. U všech postav
básníkú sestupuje až k prazá(ladu
|vrlrčÍosobnosti, aby ukázal nejeIr
rlivy prostňedÍ doby, společnošti,
petDy a studia, ale aby odhalit
dIlo básníkova nitia, osudo|tnit.Íní
životní a.tvťlrčí drama, napětÍ
[é'
jehož vj,sledlrem je uza|.svár'
lŤen celek umělecltého dila'..
tidoué
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Vyrovnávám se v této knize s některymi postavami a problémy'
kterémne posedaly létaa léta;létaa létaobcházel jsem je s rrizn1fch
stran a léta a léta hledal jsem k nim novfch pŤístuprla, doufám,
alespoř někde jsem jich nalezl.
Mé pojetí literárních dějin jest jiné než běŽnéakademicképojetí
se u nás většinou
a proto i má methoda jest jiná, nežjakou pÍší
české
_vfjimky
ještě
potvrzují i tu pravidlo
knihy literárně historické
a literárně kritické. Zjistí-li literární dějepisec prameny děl svého
autora, myšlenkovéovzduší,v němž žil, srovná-li látkové podoby
nebo obdoby s jeho pňedchŮdcinebo vrstevnÍky,vysleduje.li posléze
vnějšív1ivoj a rrist jeho děi od prvních formacíke konečnémutvaru
a zaŤadí.lijej dokonce r' dobu a její logiku vfvojovou, jež spadá mu
v jedno s postupem časovjm, domnívá se, že učinil všecko,co jest
moŽno učinitipro poznánízvolenéhoautora; mně zdá se to však bezjako bys myslil, žejsi vystihl umělecky dějinmála tak nedostatečné,
nou hodnotu některékateďrály tim, Že jsi vyšetŤil,z kter1fchlomri
nebo po pŤípaděz kter1fclrjinfch staršíchbudov pocházejíjejíkámen,
cihly, mramor, cín, měď, a Že jsi zjistil, kdy byla za|oženapresbyteŤ
a kdy dostavěna hlavní Ioď a kdy lodi pobočné.
Nepravím, Že toto
jest
jest
zbytečnénebo neuŽitečné;
naopak:
nutné,ale jen
vědění
jako podminka a vfchodisko soudu uměIeckého'
Literární historie jako kaŽdá historie jest mně poznáním hodnot,
hodnot tvúrčích,
a proto
hodnot jedinečnj.ch,nikdy sc neopakujících;
již musíbfti jejímkonečn;imcílem,vystihnouti to, co ustavuje iedinečnosÍzjevuliterárně dějinného,a ne toho, co jej váŽe s jeho pŤedchúdci

a vrstevníky a co jej jim pŤipodobuje;a proto jiŽ neobejde sebez
soudu, bez hodnocení,naopak: správné hodnoceníjest sám vrchol
činnostiliterárně historickéa vlastníjejí děj tvrlrčí.Tim nepravim,že
se má hodnotiti zjev literárně historickf estetick;fm dogmatem a že
se má vnášeti estetika v literární dějiny; právě naopak: opravdové
hodnocenínenív ničemjiném,neŽ v prokázáníjedinečnostistudovanéhozjevu' jeho tragickétvrlrčídramatičnosti,která se jiŽ nikdy neopakuje. Literární historik musí hodnotiti svéhoautora právě tak,
jako hodnoti básník dramatick svéhoreka: tim, že ukáže' jak jeho
se sám sebou v jeho osud a jak pierod ten děje se
karakter pŤetvoŤuje
souhrou bezvědomís uvědoměnim.Proto snaŽiljsem se všudesestoupiti k duševnímprazkušenostemsqfch tvrircťr-básníkri
a ukázati, jak
determinuje je ne jejich prostŤedi,četba,doba, společnost,prameny
látkové a jinaké poznávání vnějškové,nj'bržvnitŤnídílojejich duše,
její dramatickénapětÍ,její dramatickj'var a svár, a po druhéa později
jejich dílo vnější,to jest zase jen historie jejich vlastní duše.Touto
dramatickou koncepcí dobral jsem se i, doufám, novéhopojetí ro.
mantismu jako rltvaru stylotvorného. V jeho absolutním stylu,
v obraze, kterf neopisujeani nepŤipomínáskutečnostijevové,n1ilbrž
nahrazuje ji a znova ji vytváŤí vlastními prostŤedkyidealisace rytmické a melodickoharmonickéjako samostatnf svět, svéprávnj'
a svézákonnf, nalezl jsem naplněnísaméhojeho tvrirčíhopostulátu,
tv rčípŤeklenutíjeho základního dramatickéhorozkolu; a on dal mi
jedinečnětvrlrčíkriterion k hodnoceníněkolika hlavnich figur této
knihy, v němž vidim konečnj'cíl usilování historického.Tím bylo
mně i umoŽněnov několika hlavních pŤipadech,že vedle vj'voje, to
jest proměnn1|'ch
sloŽekstudovanéhozjevu, podal jsem i jeho integraci, to jest duševnítypičnost,která váževnějškovf powch a ustŤeďuje
jej v tvar osobnostníobjektivity.
Tolik o pojetí tétoknihy.
A jen ještě slovo o jeho uskutečnění.
Vím velmi dobŤe,Že všecky
figury nejsou stejně prokresleny, Že nejedna z nich uvízla ve skizze.
Jsou mezi nimi ovšempŤipady,kdy by mně byto zcela snadno, doplniti je do vnějškovérlplnosti nebo dokresliti je v celkovf portrét_

tuk pŤípadSvatopluka Čechaa Viléma Mrštíka - ale neučiniljsem
toho, poněvadžmajípro mne cenudokumentárnoujako soudy,napsané
těsně po smrti těchto autor , takŤka primauista;i tak obsahujívšak,
doufám, všeckopodstatné,nebot vystihují tvrirčízkušenosta zachycují vnitŤnítypickj postoj těchto zjevrl. Ale jsou zde i práce, kterj'm
jsem nedal v provedenízce|a,co jim náleŽípo jejich koncepci, prostě
z nedostatku času:volají mne pŤílišnaléhavěrikoly jiné. Snad i tu
nalezne se někdo z rrladfch odborníkrl,kdo zachytí mé gesto a toz.
záhy zlomené.A jsou snad i pŤípady,kdy jsem
vede jeho písmo,pŤíliš
sešelse správnécesty, coŽjest zvláštěsnadnéproto, žemusil jsem si ji
o nichžnevědíti'
sám prošlapávata častoi prosekávat - nebezpečí,
po
erárních
silnicích.
kdož chodí
NetouŽil jsem v životě po ničemvíce, nežseděti u nohou učitele
amistra, hodnéhotoho názvu, a lpěti na jeho rtech, a nenímou vinou,
Že se mně toho nedostalo.Kdekoli v této knize potka]a mne pŤíleži.
tost, Že mohl jsem opŤítise o cizí soud souhlasnf a pŤíbuzenskf'
uchopil jsem se jí s pocitem vnitŤníhoštěstía vnitňnívděčnosti'někdy
snad ani ne tak za objektivnou cenu jeho, jako za radost osvobodivé
druŽnosti, která zvláště lehce opíjísamotáíe,a zaznamenaljsem to
vždycky pŤesněv textu nebo v poznámkách na konci knihy. Jinak
však jest v této knize všeckov koncepci i ve vj.raze majetek m j'
poznámka, která by byla banální a pošetilájinde, ale nenízbytečná
v Čecháchpo ubohostech,k nimž se nedávno snížilastranická zloba.
V Praze v listopadu 1912
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Prolog k romantisrnu

I
Rousseaujest dnes stejněaktuální,jako byl pŤedsto padesáti lety:
naléhána dnešekstejně vášnivějako na svou dobu; a jest dnes stejně
vášnivě milován a stejně vášnivě odmítán,jako byl milován a odmítán za svéhoživota. Všude, kamkoliv se obrátíš,narážíšdnes na
Rousseaua: v poesii sluje jeho jméno nejen romantism, njbrž
i realism a naturism; ve filosofii odpor proti intelektualismu; na
poli náboženském
kult osobníinspirace, svéprávnosta svézodpověd.
nost osobnosti náboŽensky cítícíproti historickémudogmatu a posi.
tivní cÍrkvi; v životě právním a státním otázka sociální, bolest vy.
venkova, nebezpečí
Iidůovaného
dělby práce a kapitalismu. Kdekoliv
dotkneš se problému kulturního, touhy po plné a si]néosobnosti
lidské'harmonie mezi jednotlivcem a společnostl,otázek společenské.
ho zdraví a společenské
síly _ všudestŤetášse s Rousseauem.
Vsákl se v celou našipŤítomnost;
a jest jeden z rihelnj'ch kamen ,
se
o něž opírá. Jeho vášnivfmi čtenáŤibyli duchovétak rŮzné struk.
tury jako Kant a Tolstoj, a zasáhl hluboce v myšlenkovf a osobnostní
vfvoj obou. Z ieho učĎŮvjsou i rntadj' Goethe i Shelley a Byron.
PějeJi Byron ,,The tree of Knowlege is not that of Life.., jest rousseauovec a rousseauovecjest i Musset, když v pŤekrásnémsonetě,
psanémzoufalémuotci na ritěchu po smrti dceŤině,v jednéz posled.
ních sqfch v1fznamnfch básní,vyslovil celésvéživotníkredo: Dans
la pauvre áme humaine, La meilleure penséeest toujours incertaine,
Mais une larme coule et ne se trompe pas.lA protestuje-li dnes velikf
1 - ,,V ubobé duši lidské nejlepšímyšlenka jest nejista, ale slza plyne a neklame
se.'. A ]|Í' Régníer,de Ia Comédie|rangaise, aptěs Ia mort de so 1tJle,'psáno 1849.

soudobf myslitel francouzskf, Henri Bergson, v závěrečnékapitole
mechanismu
své,,L, évolutioncréatrice..proti,,kinematograÍickému
proti kŤivémumechanickémuevolucionismu Hermyšlenkovému.o,
berta Sp",,"era - jak nevzpomenout,že Rousseau stál v obdobném
odporut favorisovanézákladní idei svédoby, k pokroku mechanicky
jako by Šloo neustálévršeníkapitálu na kapitál' proti
pojímanému,
Že rozum liďsk1i ne,,soustavě abbéa de Saint-Pierre, kterf tvrdil,
své
ustále se zdokonaluje, uváŽí-li se, že kaŽďé století pŤipojuje
jeho
neznikli
poznatky k poznatkrim století pŤedešljch..?lA vlivu
pÍíklad
na
co
nejvášnivěji,
proti
němu
reagovali
riptno ani ti, kdoŽ
primio
se,
o
oproštění
jest
zápas
podstatě
v
Nietzsclre. Jeho zápas
v
Rousobdobu
a
má
tivism, zápas o ,,Íiolosofováníkladivem..
rozumáŤproti
scholastice'
seauově oanoji proti soudobéÍilosoÍické
jeho
kultu instinktu a intuice.
v
encyklopedistti,
skémudogmatismu
a rozumáŤstvi své
proti
osvětáŤstvi
zdvihl
Boj, kter Rousseau
jen pokračovateli
jsme
dnes
a
my
doby, není dobojován ani dnes;
zvroucniti její
orgány,
touze a risilí,získati modernídušinové
v Je-tro
'r,nitrni smysl, nadáti ji novou schopností mythotvornou. TŤebas
mnohéotázkyformulujeŠsijinakneŽRousseauaŤešíšjejinaknež
Rousseau, cíl tvrij jest stejnf, jako byl cíl jeho: doceniti nesmírnost
života,jeho nevyzpytnou sílu, tajemství, krásu a velikost; odmít.
nouti mrtvé formulky, které se stavějí mezi něj a tebe a ochuzujítě
o jeho plnost; na|ézatinové a hojnějšícesty k němu; vyvolávati si
jakotouha
a ovládati methodicky životníextasi. Touha Rousseauova
našejde za cellmčlověkem,za obrodou,prohloubeníma zvroucněním
cele jeho bytosti, tělesnéi duševní;jako Rousseau usilujeme vytěžiti
pro kulturu všecko bohatství lidské existence a k cili tomu máme
jako on stejně daleko posud.
jest
Abys pochopil pŤevratnj.vliv Rousseauúvv jeho vrstevníky,
Í - List marklzl de Mirabeau z 26.'července1?67. Rousseau namitá zde: ,,Ne.
jedné
viděl, Že rozum lidskf má stále t!ž rozmér a rozměr velmi rlzkf' že zLrácína
nám
ubírají
obrozujíci
se
stále
pÍedsudky
straně, co zÍskává na straně druhé, a že
nahraditi...
múže
rozum
poznání,
kolik
kultivovanf
tolik ze získaného

tŤebazpŤítomniti si stav literatury, do ní Rousseau vkročil: srovná.
ním toho, co nalezl, s tím, co opustil, ozŤejmíse ti nejlépejeho tvrirčí
vjznam. Pro tehdejšífázi francouzskéliteratury nalezl jsem svědka
nade všecky ostatnípovolanéhoa vfznamného v rrrladémgeniálném
cizinci, jenž ži| tehdy na pomezí francouzském,byv sem pŤilákán
láskou k francouzskémujazyku: mínímmladéhoGoetha, ktery trávil
jako mladj' jedenadvacetiletj.muž prildruhéhoroku ve,.Strassburce
a vypsal svá pozorování a své zkušenostiv jedenáctéknize auto.
biografické ,,Dichtung und Wahrheit... Goethe karakterisuje zde
tehdejšíliteraturu francouzskoujako ,,bejahrt..a ,,vornehm..,starou
a vznešenou.Rozhodujícíslovo vedli v ní starci, pŤedemstaŤecVol.
tair:e.Literatura měla vědomí svéhoepigonství;cítila, Že vrchol její
jest pŤekročen,
žekvět její jest jižza ni, v sedmnáctémstoletí,a minulost a tradice leŽela na ní těŽk m ritiskem. Literatura byla zcela
společenská;lidé společnostia lidé literatury, míníGoethe, kazili se
navzájem. Všeobecná neváŽnost, skepse, ironie byla typickfm pŤÍ.
znakem tétoliteratury; doba v ní plovala a sám Voltaire musil bránit
se ze všechsil' aby neutonul v tomto proudě; svj.mi díly vykupoval
si jen odklad konečného
ortele zastaralosti. FilosoÍieencyklopedistti'
jejich materialism a atheism děsil pak Goetha pŤímosvou strašidelnoumrtvolností.od tehdejšíhofrancouzskéhoducha odpuzovalo
mladéhoněmeckéhobásníka všecko:život francouzskj'byl mu pŤíliš
určitf a vznešenf, poesie studená, kritika uičivá, Íilosofleabstrusní
a pŤecenedostatečná.
Do tétoliteratury, jejíŽpochybná síla jest v usoustavněnéskepsi
a ironii, v chladné superioritě stŤízlivéhoIozumu' v Že|eznétraďci,
vypěstovavšíŤadu zkfch genr a pŤesněje od sebe odlišivší,
do této
uzavŤenéaristokratické společnostivtrhuje Rousseau jako mladf
plebejec,jako vzbouŤenecproti všemhistorickj'm pŤedstaváma kon.
vencím. Nezná a nechce znát jejich smluvenjlch znamení; táže se
otázkami, které se pokládají v dobréspolečnosti- ve voltairovské
věci, kterése opisují,jmenuje
,,bonne compagnie.._ za prostoŤeké;
vlastními jmény a patheticky podtrhuje tam, kde posud se jen
napovídaloa dopovídalomrknutím.

Kde jiní svéjá skrlvají nebo dávajímu vystupovati jen jako pozorovateli nebo ironickémuglossátoru, Rousseau obírá se jím široce
jako jedinou driležitostí;
kde jiní dráždía bodajíironií, chce Roussepňerrrlouvat,strl.ovat; proti jejich suchéa studené
au pŤesvědčovat,
eleganci,proti rlzkémusarkasmu stavísvrij širokf pathos,svou zvlněnou lyrickou prÓzu, rytmickou a harmonickou, rozlévajícíse pŤes
všeckymeze genrové,uživajicimetafor a obrazú,vyhrazenj'clr posud
jen poesii.
Kde stará klasická prÓza francouzslrá klade všeobecnj odtažit!
termín, oblibuje si Rousseau slovo konkretné,Živé,jiskrné, vlastní
jímŽ clrce vystihnouti určílivlastnosti věcí,osob a dějti
a jedinečné,
a tímto vlastním konkretnj,m slovem karakterisuje,popisujepodrobněji a obšírněji,nežbylo posud zvykem, pňedmětya rlkony všednílro
měštáckéhonebo statkáŤskéhoživota, všedníobčanskouexistenci,
hospodáŤstvi,domácnost, rodinu, čeleď,dílo rolnickéa zahradnické,
práce, hry, zvyky, obŤadya slavnosti polní a viničné.KdeŽto stará
k]asická literatura má složitoustrategiku, vypracovanou v soustavu
skoro vědní,operujíchlavně dialektikou rozumovou a podávajíc dila
literární cele sladěná jednotnou intonací, kterou dúslednědodržuje
a veskrze provádí, Rousseau užíváv témžedíle podle potŤebyvšeclr
method a stylrl, sledujejedinf cíl:strhnout, sdělit se, zmocnit se srdce
čtenáŤova:k němu měŤí,na ně vrhá se nejednou pŤímj.m,šílenj'm
ritokem; z nělro vymáhá ozvěnu strij co strij s naléhavostía nerozpačitostÍ,
která udivovala a pohoršor'ala'Sdělit se, dojmout - o to jde.
Rozechvít srdce čtenáŤovostejnj'm souzvukem se srdcem sqfm, podmanit si je naléhavostísvéhoduševníhorytmu - taková jest poetická methoda Rousseauova.Methoda literárního primitivisdru, básnic.
ké sympatie. I Tolstémujest umění nákazou, i Tolstoj cení je tím
vfše, čímvíce zasáhne z dušečtenáŤovy,čímvíce se umí sdělit, čím
mocněji dovedetě rozechvit.
Již tento rihrnnj' roztíbrliterární formy Rousseauovy ukazuje, Že
jde zde o novy ritvar básnickf, kter$ osti'eodliŠujese od tvaru klasi.
cistického.Ještě jasněji vynikne ti dušetohoto novéhobásnického
typu, povšimneš-lise podrobněji vnitŤnítvrirčíbásnicképráce Rous.

seauovy'saméjeho duševní
náhodoujest možno
inspirace.Šťastnou
sledovati fázi po fázi tvrirčíprocesRousseaŮv pŤigenesijeho největšiho a nejvfznamnějšíhodíIabásnického,,,NovéHéloisy..,ježustavila
sám typ moderního románu romanticko-realisticko-měštanského
a měla vliv v Jacopa ortise, Werthera, Renéaa jejich mediem v Musseta, GeorgeSandovou aŽ do Flaubertovy ,,Sentimentálnívfchovy...
Genese,,NovéHéloisy..podává typickj'pohled do saméhotvrirčí.
ho procesu Rousseauova,kterj'jest pŤíznačnvšem pozdějšímromantikrim.
Rousseauovi byla čtyňicetčtyŤiléta, když odstěhoval se na jaÍe
r. 1756 z PaÍiŽe do své Eremitage v parku La Chevrette. Po létech
a létech,jeŽ ztrávil on, někdejšítulák a neumoŤitelnychodec,v dusném, zprahlém a lomozném velkoměstě, ocitá se stárnoucí básník
v jarní rozkvetlépŤírodě.
Cosi uklidriujícíhodfše na něho z tétosamoty, ale probouzíse v něm také cosi, co vyvolává k zmocněnějšímu
Životu všechnyzákladní podvědomésíly jeho duše:stoupají v něm
jako míza ve stromě, plní jeho obraznost sladkou vegetativnou tepnou. Rousseauovi samota -la solitude _ jest d ležitj'm činitelem
hygienickfm; vždycky byla mu jakj'msi regeneračním
prostŤedkem,
ocelitou lázní duševní;jedině v ní Žije plně všemiorgány duševními,
noŤíse pŤímov plnost své existence a koupe se pŤímov ní, v jejím
dŤimotnémsnovémpodvědomí.
Takto kvasív něm tedy a jitŤíse v něm obraznostjako nikdy pŤed
tím, obraznost fysiologická,teskná obraznost vegetativně smyslná;
jsou to jen eroticky elegickévzporozdmycháváJi ji cosi vnějškového,
mínky z prchajícíhonebo lépeuprchléhomládí Rousseauova.Všecko
- a pŤedevším
jeho situace životnÍ_ pÍispívák tomu, aby minulost
nalehla na básníka intensivněji, nežkdy pŤedtím: Rousseau jest na
sklonku mužn1fchlet a víc; snad na samémsklonku života - nebot
jej od mládí, vričihleděse horší- a, doznává si,
nemoc jeho, mučícÍ
nežilposurl.Zemte zitta - anižŽÍl.,,viděl jsem se jiŽ na sklonku svého
věku koŤistíbolestnéhoutrpení,domnívajese, Že blížímse ke konci
svédráhy, anižjsem plně uŽil snad žádnézrozkoši, po nichždychtilo
mésrdce, anižjsem povolil živym citťtm,kterétu dŤímaly,anižjsem
Duše a dtlo 2

j.eŽmocně plnila mou duši'
okusil, ano jen ochutnal opojnérozkoše,
jinak vyv ní tištěna,nemohouc
ale nemajícpr"ameto, vžav.r.v byla
- ,
plynouti z ni neŽmfmi vzdechy...l
^..mlhou
-ll.^'l smyslného
s
sněni'
"-.,qlného
tesknou
štud""
Tak jest obklopen neustále
jeho minuléhoŽivota erotického.
zniž semuzhuštujíjednotlivéÍigury
- v tom jest nutno věŤitimu dosloRousseau nežilnebo skoro nežil
byl opravdu rižasněchudj,: tento
va. Jeho empirickj'život erotickf
těŽkopádnj, a na vnějšekbojácčlověk,trávenj.vnitŤním žárem,tyl
neměl u le,a proto unikal mu vždyny; měl toulrutakintensivnou,aŽ
otevŤelamu jelro ,,maman.., Mme
cky čin.Bránu erotickéhoráje
a trapnym, kterj, musil poWarens, zpťrsobemjedinečně,tri"tuy.'n
jen
tento její čin; a pak pŤišlajiž
špiniti mu navžd'y.,"|o*int.o na
stejně na dušijako
jeho Žena, Terézalevasseurová,tvor zanedbanf
jí nikdy nemiloval. Co bylo mezi těnrina těle, o níŽsám prohlásil, že
citovych, flirty, touhy
to d.věmaženami,nyi" "or.orir.dobrod.ruŽství
s několika dívkami a Ženami.obraa snění,krátké p,"t,".,e setkané
a pobouŤenou,pŤe"
rozdrážd.ěnou
zy těchto z",,,nasiÁi ," ny,,i pŤed
se pŤe s osudem a vynucuje si
citlivělou dušíRousšeauoYou'která
z jeho klínu svérozhodnéerotické
skoro od něho, vyvolává si pŤímo
hurisek,.. píšeRousseau
proŽití. ,,vid.ěl jsem-se obkiopeni..serailem
jasnovidnj. stav svj.ch tehdejšíclrnrusám, karakterisuje zvlaštní
čednickysmyslnj,chextasí.
vášnivésněnízlrustilo se poToto smyslně bolestnéa zaklínačsky
v jednu hnědou a v druhou
slézeRousseauovive dvě ženskéÍigury,,,
v jednu moudrou a v druplavou, v jednu Živou a v druhou sladkou,
jen
jímavou,Žectnost,zdálo se,tím
hou slabou,ale slabouslabostítak
A k nim pÍibásnilÍiguryostatní,
získává...rat.o"nit.ty l,,ti" " Klára.
a druhá ,,něŽnoupŤítelkynejprve muže,5"*,lí1"a''u jest milenkou
ani žárlivosti
Netrpěl ovšemmezi oběma ženami
ni, anoi cosinad.Ío...
smyslně pokojná,vegetativně
ani jinj'ch spor - jeho obraznost byla
se děje násilnéa roz.
pŤedstavují
dŤímotná,jak isem Ťekl,a té těŽko
druhémyslil si básnik
ladné.A tímto milencemjednéa polomilencem
1 . ConÍessions.Část II, kniha IX.

srimsebe- neboťtak vcle]atehdy naléhavátíserijeho rozdráŽděné.
ho, nenasycenéhosrdce.
Genese svrchovaně karakteristická. Velicí básníci klasičtí- at
Dante, ať Shakespeare,ať Moliěre - tvoňízcela jinak: tvoŤíz pňebohatj'clr zásob svého života, z nespočetnychzkušenostížiuolních,
i prožitim.Tito básnícibyli velicíznatelé,pozískanlchi pozorourintm
zorovate|éa zkoumateléčlověkave všechjeho situacích životních,
v jeho existenci sortkroméi veŤejné,a tvoŤili z pŤekypujícíplnosti
- ony jsou jejich látkou psychickou'
svfch zkušeností
Rousseaunaproti tomu neznal ani života,ani lidí; jeho neznalost
ona určujesměšnětrav tomto směru jest právě pro něho pňíznačná,
gicky ráz jeho Života: neznaje člověka, dostává se po celj'Život do
kŤiv ch, nejasnych situací.Životni koŤistjeho jest chudá, skoro Žádčtvrtéma pátémroce toužípo životě,jako touŽívá
ná. V čtyŤicátém
jako po čemsi
po něm v normálníchpoměrech jinoclt dvacítilet1f:
jako po slaclopojnéma omamněsv dném,jako po nervovémhašiši,
kémjedu srdce.
Rousseau tvoŤítedy ze svych vzpomínkov1ichsnri, ze svéneukojenétouhy, z hladu svélrosrdce, z mučivézávrati svych napjat1ich,
rozdráŽrlěn1iclrnerv . Sny, touha, extase jsou však Ťídká,mlhavá
a parnatá látka: aby jí dodal hutnosti, aby ji mohl umělecky zcelit
a slít a pŤiblíŽitčtenáŤi,musí Rousseau uŽít d razu nepoměrného
k věci, o niŽ jďe - pathosu;musípodtrhovat.V uměníjeho vniká
tím cosi kŤečovitého,
násilného,divadelního proti klidně věcnému
pŤednesuklasikri.
Jak karakteristickéjest tomu, kdo umí číst,Že rek Rousseauovy
,,NovéHéloisy..,Saint-Preuxjest určovánve všemženou,Juliít Žena
zde po prvév témíŤerozumuje,Ťeční,
jedná, rozhoduje,odolává, má
v rukou otěŽepoměru;Ženajest zde silnějšímuže;mužjest vedle ní
slaboch.Typická situace moderníromanticképoesiejest stvoŤenat
StvoŤenijsou i slabošští
rekové mladéhoGoetha, Chateaubrianda,
Shelleye,Musseta, Flauberta - stvoŤenyjsou i filosoficky uvědomělé,emancipované
a v mluvnérekyně GeorgeSandové.

A stejně tvoŤívšichni romantikové.
prázdna _ slovo jest od Rousseauaa jest
TvoŤiz nepochopitelného
počátku jeho
to typické rousseauovskéslovo, kterémunerozuměli z
vrstevníci - svéhosrdce;tvoŤíze srdce budto opravdu neukojeného
a rozdráŽděnéhohalucinacemi a chiméramištěstí.
nebo pŤesyceného
ani
Jejich po,t",,y jsou loutkami svj.ch vášní;umějísnít,ale neumějí
Ťeto
-ke
budiŽ
cti Rousseauově
-trpět. Toho d.oveďy
ieánat, ani
pŤekonáještěfigury jeho, zejménaJulie, mnohem lépe;Julie
ieno
po
vá svou znovu procitlou vášeĎ k Saint-Preux opravdu heroicky'
jak
jí'
corneillovsku, ačkoliv, nebj't náhodnésmrti její, podlehla by
sama cítía vyznává.
Nebezpečícitu,zněhožčinísejedinástravaduševní,nebezpečí
jsou pŤílišnasubjektivismu, o nějŽ opŤelRousseau moderní poesii,
,,'"dě, aby bylo tŤebaobšírněje dokazovati. Cit, v němžse neustále
vyzh|ižiša zrcadlíš,cit, kter1i uměle kultivuješ, jímŽ chcešvylučně
duševní
své
pravidla
a
plnit Život, od něhožjedině Žádáš methodu
životosprávy,odmocĎuje se a zvétrává.Cit zvrhuje se u romantiktiv
a ovšem jiŽ u Rousseaua leckdy v sentimentalitu. JrÍ se rozdvojuje
a zeslabuje;lepšíčástjeho vyčerpáváse a stravuje se zcela sebepozocitová
rováním. Vzniká narcisism, duševnímarnivost; a vytváŤí se
krajsvj.ch
ve
ale
scholastika, jiná než scholastika racionalistická,
nostechstejněnebezpečnáastejněohrožujícíŽivotnísíluaplnost.
stává se
Nálada není již pouhjm hudebnÍmdoprovodem životním,
samj.m jeho cílem a smyslem: jest ričelněpěstována a vyvolávána'
aby mohla bj.ti vychutnávána.
z epiAle pŤesvšecko,co jsem zde Ťekl:nebylo jinéhov1ichodiska
klasicistická
gonstvi klasicistickéhoneŽ cesta Rousseauova. Poesie
tlyta v době Rousseauově již pseudopoesií,která žila ne z tvorby,
z od.
nlbrž zformulek a podávala odvozeniny z odvozenin a odvary
nad
cosi
byla
ale
zisk,
varri' Romantická revoluce nebyla snad kladnf
to:bylaprostěnutností;nutnostípŤechodukritvarrimnovym:nebylo moŽno dostati se jinak pŤesmrtvf bod nežtakto.
Akromětoho:jsouvbásnickémdíleRousseauověijinézárodky.
Probudilosmyslprokaždodenníexistencilidskou,projejíprostěvel-

kéa prostě drlvěrnéformy, pro život rodinny, pť.íroclnÍ,
vesnicky, ma.
Ioměstsk1i,sprostnf, tich1fa monotonní,ale takév!,ra2n!
ve svémodvěkémrytmu základníchfunkcí životních.Naučilviděti,
co bylo pŤehlíženo,
co bylo podceĎovánojako nedristojné
poesie;a naučilzírati
vážněna mnohé'co budilo posud jen smích,co s]oužilojen
zakomickou stafáž básnickéhoděnÍ.
Slávou RousseauovouzristanejiŽ, ženemohlpochopiti
a odpustiti
Voltairovi jeho posměch a opovrŽeni,jež projevoval
pŤi každépfíIežitosti lidu, ubožákúma chuďasrim.Voltairovi
záleŽeio na tom, aby
osvěta zvitězi|aj en v,, dobréspolečnosti..,
ve společnostiurozenénebo
zbobatlé;soudil v tom jako parvenu, kter1fm
byr' n,ule a pr.l";.r.y.
Lirt chtěl míti Voltaire věfícim, aby dal
se snáze ovládati a držeti
v kázni; jako všichni požívačibyl i Voltaire
bázliv.f; ale nesmÍrná
naděje proudila jako světelná feka srdcem
Rousseáuov1ima činila
je velkodušn]im;zbrojila je opovržením
ke ]<aždému
ritisku a láskou
ke každévolnosti.Správně vystihl Rousseau
sám poměr svrijkVoltai
rovi, kdyžmu napsal:vy užÍváte,
já doufám,a nadějekrásní
všecko'r
Rousseau první p.o dlouhédobl procítil
znoYa Kristovu lítost se
.
zástupy. První ve svédobě změŤil
trtubot<ou
bidu nízk ch stavtr;srace
jeho nebylo hluchéa slyšelo
ston lidu r'pícíhov ritisku' KáraI barbarské ne již vybírání,ale vydÍráníodaní;
vidělozuboženého
seďáka
francouzského,
zmučeného
prací'aniaouilesraho skoro pod zvíŤe
po.
robou staletou.
A v oblasti poesie vycítil, že děIník
obdělávajícípridu jest krásn1f
ve svétěžképráci, a napověděl
MiIIeta:pŤedpovědělve s{clr vážnych
patriarchálníchidylách pŤíští
velkéhoilisneno umění epického.Byl
nejváŽnějšía nejčistší
častíanticképoesie a dovedl ZáS[oll|::i'.k]y
biti ji s nejlíbeznějším
a nejlaskavějším
duchemkŤestansk.Ím.

l . Lettre á Voltaire,
srpen 1756.
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jest i myslitelsubjektivnj'
Ro,,.,"u., jako jest básník subjektivnj',
vlastního
-v tom jest jeho sÍlai jeho stalošt. Ztisnéa temnéhotlaku
jeŽ
netoužíani,
jest vnitŤníjistota a
životatryská *o p,".r,áu,která
nevěŤíani v evidenci
aby byla d.okazovánaa prokazována rozumově;
a plnosti prlsobiti
síly
své
rozumovou; chce jen sdílností,pŤenosnosti
Jeho myšlenkosobě.
k
v Život a podmaťrovatisi jej tim,žejej strhuje
jakésizákladní prazkušenostiduvá práce iryska z osobníin,pi,""", z
_
svrij vj'voj a vykonáJ<uspráševní;jeho myšlenkanestoji sice má
ce-alekroužístálekolemtétozákladníinspiraceakupisekolemní
jako hvězda kolem Žhavéhojádra.
milujícívášnivě život lásRousseau byl duch naivní, opravdovf,
jej svj'm vnitŤnímsmyskou aŽ náboženskoua extatickou a oceĎující
lem,primérně,mimovšeckopňemj'šleníanadvšeckopňemj'šlení,jako
nesmírnfklad,statek,jistotu-jakonezměňitelnédobro.V;iznam
jest nad všeckysvévrstevní.
a cena Rousseauovajesi prave v tom, Že
pravého,
a upŤíáne$í*it",,"" života a hledatel života
r.y l,as,,i.,c;ší
právě proto kritik a odprirce
celého,plného,mocnéhoa zdravéhoa
roz.
odmocněného,
empirickéhoživota svédoby: Života zeslabeného,
o o l t ě n é h o , z v r h l é h o . V t o m j e s t a b u d e v ž d y c k y j e h o s í l a : vjako
povzneauše citit život všemi koŤeny své bytosti
il;;;;.'na.r,-,'e
zkušenosti
pokoŤující
clobro - a nic, Žáďnésebebědnější,.sebevíce
a zviklati toto nad.
jeho běŽnéhoživota nedovedly mu vzíti tuto víru
proniknouti od odvozerozumovépoznání. Uměl ve svj'ch chvílích
zlomkrl k samémujádru a pranj,ch forem, od náhodnj'ch časovfch
"
Žádnf5n slovem
meni Životnímu, uměi procítiti bezprostŤednou,
životní:bezprostŤednepostižitelnouradost po,lne a prostéexistence
i blaženství.
nou intuici dovedl.',noriti se v Životnítajemství
cit Životní.Měl
náboŽenskj'
Měl ve velmi'rysokém stupni kladnj',
bohatvnitŤním
pŤetékalo
.h;íl;, kdy srdcejeno jako sráce jetroJulie
konečné;
věci
ani lidé,ani
stvím, silami, jichŽ neáovedli spotŤebovati
sevÍenédo
j"r.
p.".oi u listě k p. de Malesherbes,,,jeho srdce,
r.Jy,
jej
tísní..,kdy i vesmírbyl mu rizk;f a dusil
hranic tvor , trpělo pŤíliš
a kdy touŽil vylíti se pŤímov bezkonečno.

Tento vzácn! dar extase pŤinášelmu však jen jeho talent
a kult
samotg.Samota _ la so]itude_jest driležitjlpojemvduševni
Životosprávě Rousseauově.Jen tváŤív tváň pÍírodě,daleko měst
a lidí kulturních, dosahoval tohoto nejvyššíhostupně své životníexpansivnosti, rozvinutí, vystupůovánía vylití celésvé bytosti.
oatua jeno
chvála samoty, kterou doporučujejako regenerační
prostňedeksvému
padkovému lidstvu vrstevnickému jako pochody,
plování a jiné
cviky tělesné.Samota jest Rousseauovi cestou k
ŽivotnÍplnosti. Nemá rázu misantropického- naopak: zd'e,v samotě,
uji ,u člověk
milovati svébližní,neboťzde roste a sí|i,a opraadourÍ
síIajestu Rous.
seaua uždyckgdobrd:silnf člověk,jak kypí a
tryská silou, miluje pŤirozeně v$ecko, co se
podobá, miluje svéhobližního,jest
dobrf
a soucitn1i - takovj,mu
jest základní optimism .ou.,"uuolo.kÝ;
opti
mism, kter1i nedovede pŤedstavitisi 'ilo j"t.o
zlo; optimis-lit".y,
dostane.lise do sporu všemohoucnost
boŽís dobrotou bozí,obotuje
klidně všemohoucnost.r
Tuto vášnivou horoucÍlásku dopl ovala
u Rousseaua ovšemtaké
vášnivá nenávist; nejen že Rousseau jako
skoro všichni extatikové
nedoveď se udržetidlouho ve vzletu s rozpjatfmi
kŤídlya spadal se
svéhonebe na tvrdou zem-ia pády ty byly
pak dvakrát tvrdé, n1fbrž
lítost a pokoňeníz takovéhopaau a nena,,i,t
t. .,c*,, ryty ,,"prut,ou
k novémuvzletu a kvasem novéhosnu.
Láska a nenávist odpovídají
si u Rousseauaa rostouna soběa stupřují
se na soběv kontrastupln1f
monolog. Ja]<Rousseau miluje všecko
privodní,bezprostŤední,
celé,
silné,volné,tak nenáviclÍvšeho
odvoz"ného,relativného,složeného,
vyrozumovaného,spoutaného'
Rousseaumyslí pŤimoa neustáIez duševnídráždivosti,ze stavu
duševníhonapětí,v něžjej vrhá a v němž
jej udržuie tento
základní protiklaa svetovy. Pňekážky vybavují
jsa od piirozenosti vegetativní,
j:n:
trpn:i, bázliv!,,
':::::,:
:"...g'i;
renrvy,pňechází
ažv točnoukŤeč,
kdekoli na žinaživoi odmocněn;f
a zmrzačenjl.
Na tétozákladní polaritě jeho
nitra za|oženjestprotiklad pŤÍrody
1 - Lettre á Voltaire;
Emile, I\,.; Lettre á Christophe
de Beaumotrt.

a kultury, d.obraa zla, ctnosti a hŤíchu-protiklad, kterj'prostupuje
a váŽevšeckojeho cítěnía pŤerristáodtud do jeho myšlenía organisuje je rytmicky. Tato láska a tato nenávist, kterénejsou konstantami, nj.bržjež taképrošly v1fvojema změnily v rriznj,ch dobách své
vnitŤní sloŽení,učinily z Rousseaua filosofa kulturního. Vítězství
jest
opravdovélásky v nitru Rousseauově,jeho vnitŤnímravní rťrst
v.tom, jak pŤekonáváve svémvj.voji svrij základní protikulturní pajejím
radox: z nenávistníkakultury stává se jejím kritikem a posléze

a obroditelem.
očišťovatelem
o p vodu azá|<|a',Rozpravao vědách a uměních..a,,Rozprava
dech nerovnosti mezi lidmi.. stojí na začátku tohoto vj'voje a jsou
z jeho děl. Zde jest pŤínejabstraktnější,nejradikálnější,nejčernější
roání stav opravdu jakj'msi rájem - koncepcítheologickou z něhožbyl navždy vyhnán prvotn]f člověka navŽdy propadl již všemu
neštěstía všíbídě mravní a hmotné.Lidé odpadli od stavu štastné
nevědomostia nečinnosti,od stavu, kdy je vedl instinkt; vyšli navždy
z f'ázemalj'ch potŤeb,jež bylo moŽno snadno ukojiti, z období,kdy
jeďi
nebylo dělby práce a tím nerovnosti, majetku, otroctví' luxu:
jest
naprosty
zde
jsou.
kultury
odsudek
se stromu věděnía odsouzeni
a jiŽ proto nevidíRousseau - a to bj'vá obyčejněpŤehlíženo nikde
jest
mu prostě
moŽnosti návratu v tento pŮvodní stav; návrat ten
tedy činit?..táŽese zde sám.,,Zboíitspolečnosti,
cosiabsurdné]to.,,Co
zrušit rozdíl mezi mjlm a tvj.m a vrátit se k životu v lesíchs medvědy?.. Rousseau pŤenechávásvj'm nepŤátelrim,,hanbu, aby vyvodili
tento závěr... Rousseauovarada jest naopak dvoz jeho pŤeclpokladri
ji: ructo Žij, jsi-li člověkmysticky za|ožen!,o samotě duševnímeditaci, nebo, jsi-li člověkčinu'zristaĎve společnostia mírni její zla.
PojempŤírodníhostavuvdalšímvj'vojiRousseauovězjemůujese,
stává se relativnějším,zlttácize svéabstraktnosti: v ,,Emilovi.., nej.
zralejšimd.íleRousseauově,dovršujese tento ploces. PŤírodnímsta.
vem rozumějí se zde základní tendence lidské bytosti, zdravéjádro
lidské,primérníživly dušelidské,instinkt, cit, svědomí,na nichžjest
moŽno vybudovati kulturu jedině zdravou, ncbo alespoĎ nejméně
škodlivou.Rousseauovi jde zd.eo to, aby naučillidi rozpomenoutise

na sebe, vrátiti se ke svfm zdrojrim, Žíti cele a jednotně - tak jest
pňírodníživot možn!i ve stavu civilisovaném;Život neporušenya nerozrušenf uměl mi vztahy, jak je utváŤíšpatná,urychlená apŤeztá|á
Instinkt,
kultura. Zde jest uloŽenocredo Rousseauovaprimítiuísmu.
jsou
pojmy
mu
souznačné;
a Rousseauhájíjejich
naivnost,genius,cit
a reflek.
práva proti umělérnu,odmocněnémuživotu rozumáŤskému
i v životě
tivnému;odsuzujedělbu práce i vc státě, i ve společnosti,
jednotlivcově: život budiž žit člověkemcelfm a jednotnjm. ,,Rendez
l,homme
sjednoťtečlověka- a učinili jste jej šťastnj'm,jak
m Že bj't šťastn1i...A
zvláště současní
filosofovéfrancouzštíjsou mu
nepŤáteli života, poněvadž znemožĎujítéto jednoty: zneuznávají
instinktu, hrubě pŤeceřujiabstraktní rozunr,reflexi, specialisujíživot
i společnost.
Rousseaujest člověktvoŤivf a miiuje tvrirčísynthetičnost:má kult
genia jako nositele a prostŤedkovateleživotnílrocitu. Proti rozkladnému vtipri a neplodnémuskeptickému duchaplnictví, jak kvetlo
a bylo oblíbenov tehdejšíspolečnostii literatuŤe,stavíživotníenthusiasm, poctivost, upŤímnost,
naivnost, oddanostsrdci i instinktu. Tak
došelk typu belle-dme slovo jest starší,pocházi od Guariniho, ale
Rousseau teprve dává mu ražbu - k typu sladkéhodítětepŤírodní.
ho, kterj'staví proti mÓdnímu bel-esprit.
Tedy: kult instinktu, tohoto tajemnéhozdroje lidské obrody, do.
vede stvoŤitive vyprahlémrozumáŤstvídnešníhoŽivota společenské.
ho jakj'si quasi-pňirozenjlstav a tento obrozenjl stav jest dnešnímu
člověkuobdobou toho, čímbyl prlvodnímučlověkujeho život pŤedcivilisačni- takovéjsou závěry kulturní ÍilosoÍie
Rousseauovy.
Rousseau byl vášnivf duch, kterj' pŤecítilZnoya a pŤeformoval
znova cíle lidského života a rikoly lidského soužití,kterjl dal nov
smysl starémuŽivotnímu textu, kterf pŤenesltěžištědo jinj,ch životních kon , neŽ kde bylo hledáno posud.
Dobro zá|ežiRousseauoviv tom, Že nějaká věc plně vyjadňuje svou
pňirozenost,ževolně a cele cítíse tím, k čemuji určilapŤíroda.Proto
základní snaha člověkovajest v tom, bj.ti plně sám sebou, vyžiti
všecky svémožnosti;naivní silná se}eJdska- l'amour de soi - jest

pŤirozenyzákladní cit lidskj.. Tato nevinná, naivní a silná sebeláska
- již tišíRousseauvelmi ostŤeod ďarnivé samoldskg,l'amourpro- pŤináší
s seboupŤipre, záporného,odvozenéhocitu společenského
rozeně soucit, lásku k člověku:expansivná síla mé duše,míníRousseau, zIotožĎujemne s mfm podobencem.Soucit jest tedy jen jedna
stránka sebelásky, cit stejně tak privodní a neodvozenf jako ona.
Rousseauova koncepce této naivní dobréprivodní sebeláskY, která
objímá egoism i altruism, jest typicky francouzská; velkodušnáfrancouzská myšlenkastavíse tu proti myšlenceanglické,ježklade za zálrlad jednání egoistickou potŤebusebezachovánía dospívá tak antiRousseau jest zďe tynomie instinktu egoistickéhoa společenského.
po něm smjšlí
Guyau
piclrj' Francouz: Vauvenargues pŤed ním a
stejně.
jest totéŽduši, co instinkt tělu; i ono jest jen dťrsledek
Suěd.omi
duševnísíly, duševnísebelásky. ,,PŤírodoujest nám dáno, žemilujeme dobro a nenávidíme zla; rikony svědomí nejsou risudky, nj.brž
city."1
Dílem Rousseauovfm jest, žecit byl uznán za samostatnoustrána privodnějšíhonežrozum'
silnějŠího
ku lidské duše,za cosi staršího,
a že ďo něho byly odtud kladeny koňeny lidské bytosti. Rozum jest
Rousseauovijen vztah pŤedmětrik našimpotňebám,jest tedy jen náš
jako
osobni zájem; cit naopak jest mu ,,vj,sledkemzákonri pŤírodních
rozum zákonri politickj.ch... ,,Rozum vytváŤíles hommesd,esprit, cit,
Ieshommesd-egénie,,-v tom jest in nuce jiŽ ce]áestetika romantická!
Chtíti ovládnouti nebo vypuditi vášeůrozumem, jest Rorrssehuovi
pošetilost;jen vášeůstačína vášeĎ,cit jen citem mriŽe bj.ti nahrazen. ,' ,Slyšterozum,. Ťíkajínám neustálemoralisté.Ale cožnevidí,Že
nás vydávají našernunejvětšímunepÍíteli?Cožvášeůnemá sv]ich dťrvodri? Est-ceque Ia passionn,a pas sa raison?,,- slovo velkéhopsychologa,slovo, kteréklade základy moderuípsychologie!
1 - ,,Emil" lV, 29i1'

Rousseau rozuměl vášni, chápal všude její sílu, krásu, velikost.
Jeho sláva jest v tom, Že vycítil a utušil Životní sílu i tam, kde jí ne.
viděli jeho vrstevníci, zatemnělí svfm osvětáÍstvím a otupělí jeho
uzkym chudoduch1im programem' Tam, kde stojí proti sobě rozum
a síla,má Rousseau odvahu rozhodnouti se pro silu, poněvadž ji vycítil
tvrirkyní života:.neohlížel se nic, máJi logickou legitimaci nebo nemáJi jí - věděl, Že filosofickjl rozum opatňíjí ji jiŽ dŤíveči později!
Leccos zastaralo v Rousseauovi, leccos spadlo se stromu jeho díla
a ležíjako mrtvé listí pod našínohou. L|e v těchtomístech zdvihá ještě
hruď naši mohutnou vlnou, v těchto chvilích jeho velikosti bije ještě
naše srdce v souzvuku se srdcem jeho, jako by neležela mezi nimi pro.
past věkti.
Rozuměl vášni a její síle Životodárné a Živototvorné - porozuměl
i vášni duchové,myšlenkové,náboženské.Měl odvahu, žasnouprostě
ve své ďobě, pochopiti i fanatism náboŽenskj, a posouditi jej spravedlivě _ v době encyklopedistťr a volnj'ch duchri, kteryrn byl pÍedmětem krajního opovržení a hnusu. ,,Bayle,.. praví Rousseau,1 ,,ukázal
velmi dobŤe,že fanatism jest nebezpečnější
než atheism; to jest nesporné; ale opomenul Ťíci, což jest neméně pravdivé, že fanatism,
ačkoliv krvelačnjl a krutf, jest pÍeceucišeťt
uelikti a silnri, kterd pouznrišt srdce lidské,kterd je uči opourhouati smrtí, kterd iest mu podiuuhodnou uzpruhou a již jest jen tŤeba lépe ňíditi, chceme-li, aby z ni vy.
kvetly nejušlechtilejšíctnosti; že naproti tomu beznáboženství a l' bec duch hloubavjl a filosofick: poutá k životu, zŽenšťuje,snižuje
duši, soustŤeďujeveškerévášně v nízkémsobeckém zájmu o sebe, ve
sprostotě lidského lrÍa podkopává takto potichu pravé základy každé
společnosti: nebot toho, v čem se sobecké zájmy jednotlivcri slrodují,
je tak málo, žeto nikdy nevyvážívšeho,v čemsi odporují. . . Lhostej.
nost fiIosoÍickápodobá se k]idu ve státě pod d^espotickouvládou: iesl
to klid smrtí';iest zhoubnějšínežli sama udlka.,,
H ffding cituje toto místo, podotfká, že tu jest dán jiŽ ukol Kantriv, program nové duchové vědy: ukázati kontinuitu lidského duševI - ,,Emil" IV, 355 pozn,

-"

ního Života pod všemi formami historicky dan1imi.A já dodávám:
zde jest klíči k novédějinnéfilosoÍiiCarlylově a Stendhalově,která
tak hrdinsky ztotožni|asílu s právem' Zde mají svrij duševnízdroj
takovéčiny,jako bylo Carlylovo pochopenía ospravedlnění,,fanatia umělecka.. Cromwellanebo Stendhalovopochopenínáboženského
zde
otevírají
se
brány
romantismu;
Zďe
stŤeclověku
italského.
kého
je
poníženi
a opovržení,
v něŽ popo prvé pozdvihuje se stŤedověkz
noŤiloabstraktnírozumáŤstvíVoltairovo a ostatníchencyklopedistti.

B
Rousseau bjlvá pojímán vllučně jako filosof štěstí_ tak pojali jej
na pŤ. nejnověji bratŤi Marius Ary Leblondové ve své knize ,,L'idéal
du dix-neuviěme siěcle..-ale pojetítoto není riplné a musí bjlti doplněno.
Filosofem štěstí byl ovšem muž, ktery napsal: ,,Jest tÍeba byti
štastn1i, toé cíl každé cítícíbytosti; tot první touha, kterou v nás
vtiskla pŤíroda,a jediná, jež nás nikdy neopouští...ŠtěstínezáleŽí
však Rousseauovi v požitcích'njlbrž jest rázu negativného:co nejméně trpěti -tedy správně pochopenj.Epikur. A ovšem toho jest možno dosíci jen tam, kde není rozporu mezi touhou a potŤebami,mezi
potŤebou a jejím rikojem - tam, kde není obraznosti a srovnávání
s jinjlmi. ,,L'art d'étre heureux.. takto pojímané bylo Rousseauovi
nejnesnadnějšíze všeho umění.
Ale tím není životní filosoÍie Rousseauova opsána cele. Vedle pŤirozené dobroty, která plyne ze seberozvinutí, zná Rousseau iboj o ae/ikosl, ctnost, la vertu, pŤímj.boj i proti vlastní osobě. Ctnost pojíma
zde Rousseau ve smyslu ňímském: vertu - virtus - znamená mu
sílu. ,,Není ctnosti bez síly; není ctnosti bez vítězství. Ctnost zá|ežine
jen v tom, abys byl spravedlivj., nybrž v tom, abys byl spravedlivjl
tim, že vítězíšnad svj'mi vášněmi' tim, že panuieš nad. ulastnIm srdcem.,, Tato ctnost jest Rousseauovi vfslovně exponeutem společenskfm, poŽadavkem kulturním: nastupuje tam, kde nedostačuje pou-

há ,,bonté..,tam, kde společnostrušítvou samotu a zaŤazlljetě a utŤiďuje tě ve vyšŠí
rltvar. Ve společnostijest nutno' aby jednotlivec pŤe.
konával sebe, aby svou vtili individuálnou podŤizovalvrili celkové.
Zde dostupuje Rousseau ethickékultury velmi vysokéhostupně zde jsme takévelmi vzdáleni jeho privodniho pojetípŤírodního
stavu
se štastnoulhostejnostíprimitivního člověka.Zde učíse heroismu,
zde učise povinnosti pro povinnost, zde inspiruje se Rousseau Plujest pokračovatelema následníkem
tarchem, Stoou, kŤesťanstvím;
Corneilleov1fm,když jeho Julie, ,,nová Héloisa..,hrdinně chce dostáti
svépŤÍsaze
věrnosti, již sloŽila u oltáŤeWolmarovi, a pŤekonávásvorr
Znova procitlou vášeĎk Saint-Preux. Zde stojímeu kolébky Kantova
kategorickéhoimperativu.
Tušim, Že to byla Rousseauova touha po rytmické jednotě, tak
pojmu
mocně v něm žijici,jež jej pŤivedlak tomuto staroŤímskému
ctnosti. Rousseau nesnášel rozporu mezi člověkem-soukromníkem
a člověkemveŤejnjrm,člověkem-občanem:
kdekoli šlo o společnost,
o obec, žádal podrobeníse jednotlivcecelku - jinak nebylo moŽno
dosícijednoty. Tento sklon jeho duše,touha po jednotnémrytmu logickém'vysvětluje i tyranskéhoducha jeho ,,Contrat social..,jehoŽse
hrozítolik moderníchlidí.Jest to dílo republikána zdvojenéhoženevsk; m protestantem - to vysvětluje mnoho. Ale ne všecko:jest to
pňedevším
politická romance zbásněná básníkem-hudebnikem,jemuŽ
zněla neustále v nitru táŽ melodie,po každéjen jinak harmonisovaná
_a zďe pŤeložená
do tÓniny dorské.
Rousseauovijde zde o nejsilnější
pokud možnovyraz všeobecné
v le: jednotlivec se svj,m sklonem odlišovati se musí bj'ti potlačen.
VŠeobecná
vrile -to jest většina- ukládá každémuzákon občansky,
politickf i náboŽenskf; rozhoduje o všem,také o otázkách svědomí;
ona stanovíčlánky občanského
náboŽenství,jímžpod trestem smrti
musíŤíditise pŤislušníci
státu: ona dekretuje závazně existenci Boha,
víru v budoucíživot,v odměnu dobrych a v potrestánízlj.ch. Všecko,
co má jednotlivec,jest jen částívěci veŤejné,
a u,živátoho jen postou.
pením;vlastníkemvšehojest stát; jednotlivec není pŤedním ničím.
Stát stará se o jeho spásu a vnutí mu ji po pňípaděi proti vrili jeho.

,,Kdokoli bude se zpěčovati b ti poslušenvrile všeobecné,bude k tomu donucen hmotně; bude pÍinucen, abg bgl suoboden- on Ie |orcera
d,étrelibre.,,
Zde stojíš u konečnékulturní myšlenky Rousseauovy, která karikuje již samu sebe. Jeďnoty, po niž ce|y Život tolik touŽil, dosahuje
nakonec čiŤevnějškově a mechanicky. on'
v,,Smlouvě společenské..
kter]f začínaljako krajní individualista, končí zde jako komunista;
on, jenŽ nechtěl znáti z počátku společnost než jako pňekáŽku životní
celosti a plnosti, dekretuje ji nyní ve formě krajně dogmatické. Kolo
jest proběhnuto! Rousseau, kterjl začaljako nenávistník kultury, končíjako zákonodárce státní všemohoucnosti.
Neklam se tedy nikdo: Rousseau není ničitel kultury, nfbrŽ tvťtrce novych jejích forem; jeho ,,cit.. nebo ,,instinkt.. není nic tak prostého, jak se sám clornníval:iižto, Že si jej Rousseau uvědomuje v odporu k rozumu a pŤekonáním rozumu, ukazuje, že jest zde reflexe, Že
zde stojíšpňed čímsiodvozenym a sloŽitym. Jeho belle-,dme,jeho pŤírodní dítě, jest kulturní vyLvor stejně jako bel-esprÍÍjeho odprircri.
Jeho naturisml jest slgt právě jako klasicism; a Rousseau má dogmata jako je měli jeho odprirci, ale dogmata ta jsou jiná a formulují
na tu dobu nové a bezejmennéposud potňeby životní;jen v tom jest
rozdíl mezi nimi.
Rousseau vycítil potŤeby rodící se doby; poznal, Že stary životní
obsah zvětral a zkysl a že nov!, nepojmenovanf a neutŤíděnf posud'
tísní se na jeho místo; a první ve své době tŤídil, organisoval, kŤtil
aprppagovaltentonovjlobsahživotní.JehoprimitivismjestprostŤedek kulturní, methoda kulturní i zbroj kulturní - ne návrat v divošství.
Rousseau rozšíňil duši lidskou a chvílemi zdá se ti až, že naa^a ;i
novfmi orgány; jistě však rozváza| její vzlet, tak dlouho poutan1i.
Svou nečasovou schopností sníti, svou vlohou k citovosti a k obraz.
nosti zasnoubil duši latinsko-románskou s duší germánskou; romanticlrj' kosmopolitism devatenáctého věku má zd,e svrij počátek.
1 - Slovo to jest z doby Rousseariovy;uŽívábo na pŤíkladJoseph Marie Chénier.

Rousseaustvoňil novéformy cítění,novéformy viry, novou poesii,
novjl lyrism. Tužba po nekonečnosti,tak karakteristická vší době
moderní,ztělesnila se v něm i v tom, co měla heroického,i v tom, co
měla bolestnéhoa churavého.',Kdyby i všeckymésny staly se skutečností, nepostačilyby mně; byl bych dále tvoňil obrazy, Snil, toužil.
Nalézaljsem v sobě nevysvětlitelnéprázdno, jež nic nemolrlo by ,'yplniti, jakj'si vzlet srdce za jinéhodruhu požitkem,o němŽ jsem neměl pŤedstavya jehožpotŤebupŤecejsem cítil...Lessing vyslovil skoro současnětutéžbolestnou touhu' totéžspění za nekonečnem;ale
u něho byla to touha rozumová a badatelská,a proto, tŤebasvášnivá,
pňecechladná a theoretická. IJ Rousseauajest to však sama rána jeho
jsou to muka mystika, trávenélro
srdce, stále se nítícia rozhoŤívající;
vnitŤnímžárema Žizniciho po pramenech vody Živé,po lásce, jalié
svět nechová. Rousseau nalezl melodii, již rozváděla pak a pŤekládala
všeckaskoroveliká lyrika francouzskádevatenáctéhověku, Lamartine
jako Musset a Verlaine jako Baude|aire;z tohoto nemocnéhozmučenéhočlověkatryskalživot' kde z jinj.ch, zdrav ch a silnfchzdánlivě,
chechtala se pustym mrtvolnjlm šklebemneplodná poušt dušea srdce. Jeho ,,Konfese..jsou kniha jedinečnésíly životní,Života uvězně.
nélroi v utrpení,i v blátě; celá širá barevná společenskápaleta jinj'ch
nechovala v sobě tolik světla, kolik tryskalo ho a zpívalo ho zpod
chudépoutnickéhole tohoto štvancea psance. Jest pravda snad, že
,,Konfese..ukazujíze životajenslzy a bláto; ale toto bláto bylo oplodněnéslzami a podobá se proto tomu svatémublátu' které zbjlvá po
potopě' po veliké katastrofě světové:jsou v něm zárodky novéhoživota a voní již všípŤíští
teplou vegetaci,jeŽ zněho brzy vypučí.
Jeho nitro bylo rozeklanéa plné svárťra odtud plynula jeho ne.
obyčejněživá touha po jednotě,odtud i to, co činíjeho sílua vfznam
jednotícímoci. Rous.
spisovatelsk!: uuěďoměntsi rgtmu a ieho léčiué
seau jest ve francouzskéliteratuŤe tv rcem novéhorytmu, rytmu
jako síly, která váže rozpory a pŤeklenujevnitŤnípropasti. Jeho dílo
jest dvojité: na jedné straně stojí inspirace heroická, protestantská
a staroňímská,knihy logickéhoŤádu a mravní kázně, ve formě piísně
seŤetězené
a vyhrocenédo kategorickych maxim, tak ,,Smlouva spo-

lečenská..,tak ,,Emil..; na druhéstraně nota patheticky melancholická, vegetativně snivá, dŤímotnáa idyliclrá, oddaná dojmrim a nálad.ám,filosoÍiečastozoufalé,tak většíčást,,NovéHéloisy..a ,,Konfesí..,tak ,,Réveries..a ,,Dialogues...A toto dvojitédílováŽe ve vnitŤní jednotu jedině rytmus a jeho kult vŠudestejně vášnivj'; Rousseau
první ve francouzsképrÓze tozvádí životnídisonancev hudebníhar.
monii; hudebnímyšlenkajemu prvnímu jest vykupitelkou z chaosu,
muk a tísně života empirického;v tomto mediu setkávají se u něho
a vyrovnávají se u něho po prvévšeckyrozpory.
Tím a v tomto smyslu jest zakladatel moderníprÓzy francouzské.
Jako on a po něm i Bernardin de Saint-Pierre i Chateaubriandi Flau.
bert jednotí hudebně nesmírnádisonančnírozpětí svéhonitra' dualism smyslnosti a snu, vášně a touhy, skutečnostia ideálu. od něho
počínajícustupuje všude vnějškovf a čiŤelogickj', ano i zrakově
áojmovf popis popisu hud'ebnímu,to jest takovému,kter1fpodává za
soubor vlastností a znak melodickj' symbol a harmonickou rovno.
mocninu jako samostatnj', karakteristicky krásnj' ritvar slovnj..
PŤed'Rousseauemmaluje se vjlučně zrakem, to jest referujese prostě
a pŤesněo vnějšímsvětě, po něm maluje se sluchově: nepŤevádíse
ze samélátky slov.
a nepŤekládáse pŤíroda
, nlbrž iestznouavgtvrÍÍena
jiŽ o vnějšíchfakse
Nevypravuje
né,rytmy, caesurami' aliteracemi.
tech, jsou vyvolávána nyní hudebni transposicí.Skladem sil rytmic.
kj'ch a melodickj.ch,tkání asonancía aliteracítvoŤíse hudebně slovnj.organism, kter1i má svou absolutníuměleckou pravdu a platnost
podnět nebo
mimo1nějškovj.pŤedmětnebo děj, jenŽ klesá na pouhf
hudebně,ne
nj.brž
logicky,
ne
záminku. Vnějšísvět hodnotíse odtud
nybrž
věcech,
linií, nj,brŽ barvou; a tato barva není něco, co lpÍ na
jest sám v1itrysk dušehudebně trpícía toužící.
Nepomíjivou cenou Rousseauovou jest, Že hájil a obhájil práva
dušea její spontánnosti,vnitŤnísíly a vj'vojnjch moŽnostíproti bezduché mechanickércutině své doby, proti jejímu malodušnému
materialismu a specialisrnu.Věňil v duši lidskou a věrou tou na.

rtistala jí kŤídla.Položil zák|ady básnické nauky o osobnosti lidské.
Abstraktní rozumovy klasickj' typ lidskj. odcházi a místo jeho za.
ujímá individuum, jedinec vědomj' si svéjedinečnostia pŤecetoužící
za ni, jedinec mučenj.svou obrazností,svym sněním i sv1imi _
nervy. od něho datuje se v literatuŤehudba větná, snění,pŤíroda,se.
bepozorování,
sebemučení;
ale i smyslrlmdostává se, coŽ jejich jest:
nikdo po něm neodvažujese již oddělovati ducha od srdce, duši od
těla. Naučil hovoŤiti o věcech duchovníchse zvláštnívlhkou smysl.
nostía něhou jako o věcech,jichŽ koŤenytkví v krvi; a naopak zduchovnil děje sensualistickéa v době suché,stŤízlivé,
brutálně rozkošnické smyslnosti vrátil jim jejich privodní velkj, smysl. První své
idee zpival, kde jiní je posud hlásali,a od něho počínajíc
chápali lidé,
Že nejsou pii tomto rlkonu lhostejnéani rty, jejiclr barva,vrině, svě.
žesta rlsměv. Cel1fŽivot, na chvíli zase sjednoceny,vlní se jako hladi
na tajemnéhomoňepŤedzrakem básníkovj'm a zve k plavbám conquistadorskjm.

Bezduché mechanicképokrokáňstvía osvětáŤstvíohroŽuje i nás
dnes _proto jest Rousseautak časovfa drah1fnám všem'i těm, kdož
jej kritisujeme a z části odmítáme. Dnes mnohem vÍce neŽ za dob
Rousseauovfch rozmohla se a vítězívšudehmotná civilisace, stupĎu.
je se dělba práce, pokračujespecialisacevšehodruhu. vriči nim tŤeba
jest znova zbrojiti drršilidskou, stupíovati její vnitŤníexpansivnost,
nadáti ji věrou v novou tvrirčísílu a v novétvrirčímožnostii nemoŽnosti . . . V stoupajícímblahobytu hmotném,ve hluku a raclrotu strojrl nesmí bj'ti pÍeslechnutaotázka:,Stává se tim vším duše lidská
A-lepší?A pňedemvětšía silnější?
štastnější?
Rousseau'prvnívyposlouchal tuto taj emnou otázku ze své doby
a hledal'na ni v bolestecha liŤečioapovJa.
Slovo JeŽíšeKrista: ,,Co platno' byť člověkcelj' svět zísl<ala na
dušisvérijmu trpěl.. bylo v něm svj,m zpťrsobemoslaveno.

Duše a t]IIo 3

Kanel lrynek Mácha a ieho dědicÚví

t
Mácha sám s jasností větší a bolestnější' neŽ kolik jí pŤinášía snáší
intuitivné poznání básnické, s jasnovidnou určitostí theoretisujícího
analytika, ukáza| nejednou na svou duševníprazkušenost, na drisledek
svého vnitňního ustrojení a tím na sám zdroj své básnické inspirace
a stáljl motiv své tvorby. Mácha neby| z těch vzácn ch, od pŤírody
sladk ch a milostnj.ch básníkri bezpečnédušejako Keats nebo Goethe,
kterj'm dali dobrotivibozijedinečn]i dar svjlch miláčkri a vyvolencli:
umění žíti plně ve chvíli, vyžiti se v ní cele a beze zlornk , ponoňiti se
v ni a utonouti v ní a proměniti ji tak v sám druhj.svrij duševní orgán' jenŽ mysli za básníka a stává se mu druhou očištěnouexistencí,
stupůujícísladkou naivnost a jistotu prvotného bytí lidského až v cosi
bohat;frského a poloboŽského. Nikoliv: Mácha jest z básníkri reílektivnych, z básníkri Íilosofickjlch, kteŤížijí svúj život jako mučivy proces vnitŤního sváru a napětí, jako dialektickou Ťadu poznatkťt, myšlenek, vzpomínek, obav a nadějí, na jejichž byt chvilkovém smíru závisí zdar, ano i sama prostá možnost jejich básnického bytí. Na pokojnou plnost chvíle naléhají u nich stále a rozrušují ji stáIe ohlasy
jiné existence, dťrležitějši,závažnějši a drisaŽnější,než jest existence
pŤítomná, a nutí je, aby v mučivé Snaze a námaze. harmonisovali,
byt jen pŤechodně a na chvíli, mocn1fmi rytmick1 mi klenbami wár
a rozpětí svj'ch duší a vykupovali tak neustále na žir'otě a osudu
existenční právo své poesii; poesie jejiclr jest takto vyvzdorována
hr ze životní: jsou to chvilkové oddechy v neustálém boji, zrádně
smějící se ostrovy proměnlivj.ch a miziv]fch tvarri v pŤíboji vln odevšad točících,pŤeletavéduhovémosty na clrví]isklenuténad svárem

Živlrl, nebo mluveno jazykem Máclrovjlm, nad ,,rozbrojemsvětťt...
Mácha měl jasné povědomítohoto stavu, jenžnesetvorbě básnic.
ké podmínkytak osudné,kdyžsi poznamenalaforisticky:,,Minulost
a budoucnostvíc a vícev lrromaduse sráží aŽ se zasáhnou,nentnic,
jen Ťíci:bude a bylo, v žizhasl časžiuota;nenípŤítomnostžádná,lze
kažďá pŤítomnost,
opravdu
Máchy
pŤestávka...1
U
votě žádná není
jako
bubliny duhovj'ch
každ,áplnost, krása a pokoj chvíle tryskají
-tak byly
videm na vteŤinujen proto, aby ihned byly roztŤíštěny
dvojírnprokletíma dvojí mukou: zhoŤkljlhned od počátkupŤetíženy
minulosti -vzpomínkami ',na dělepšÍ
nenávratné
mi vzpomínkami
nezniknutelnébutinskf mrij čas.. a zkalenou hr zou z pŤíšerné,
doucnosti, děsem z té hlubokétemnénoci, temnějšínežnoc empirická, ,,ježmně nastává,,,z toho,,smrtelnéhomysle snu..,z toho, ,,co
,nic. se naz!vá,,.
PŤítomnáchvílenenalije se opravdu nikdy u Máchy v pln1fbásnickf klad, nevyvrcholí se nikdy v celj' nezmrzačenÝduševníritvar,
svrij smysl a sYou Životníplnost:
kter1imá v sobě svéprávo existenční,
Mácha jest z těch, kdožnemohouprodlíttrvaleji, jak jsou stále bičováni neklidem svého nitra. ,,Nám však dáno jest, nespočinoutina
žádnémmístě..-toto slovo z osudovépísněHyperionovy mohlo by
bj.ti nadpisemv bráně, jížvstupuje se do města Máchova básnického
i lidskéhoutrpení,ale i Máchovy lidské a básnickévelikosti. Každá
a oslnivější,vyempirická chvíle,byé na pohled a jev sebekrásnější
kuklí se Máchovi záIly v star;f bodající,mučivf osten: pŤipomenemu
dŤíveči později sv<lupomíjivosta tím nedokonalosta tím jiŽ roznítí
v něm mučivoužizežlpo existenci vyšší,dokonalé,neměnné,kladné
a věčné.
Nláchajest od svéhopočátkuraněn touhou po Životě doko.
naléma riplnéma trpí tím, žesetkává se - a pŤibystrosti a ritočnosti
svéhodaru pozorovatelskéhoa pňi jasné nebojácnosti své soudnosti
nem žetoho neviděti - všudes bytím nedokonalym,necelym a zmrzačenjlm.
JiŽ první lyrické pokusy Máchovy jsou kiesťansky platonské
1 . Spisy II, 245 (vydání \rlčkovo).

a platonsk1fmbásníkernprávě jako Musset bude již a jest již Mácha
po cely svrij Život; Mácha 3ako Musset vyŠelz kŤesťanství
a speciálně
jeho
jiŽ
z katolickéhokňesťanství
a celá tvorba
nese typick1i ráz tohoto v1ichodiska.Mezi lyrickj.mi prvotinami Máchovj'mi čtese báseĎ
,,Královič..,čtese báseĎ,,YZorkrásy.. a v nich jiŽ jasně a plně zabrá.
ny jsou akordy, I<teré
rozvádí všeckadalšítvorba Máchova.
jest
jiŽ
Člověk
mladémuMáchovi lrrálevicem pÍenesenymze své
věčnévlasti, z vlasti prar.éhobyti, z vlasti věčného
duchovéhoŽivota,
v níŽ vládne jeho otec, na tuto temnou zemi; v ní zapomněl svého
otce, zapomněl i svéIrourčení(syn, ,,jenŽnezná sebe sárn..);cítíjen,
žetato země' jejižkažd hlas ,,urážícizím hlaholem..jeho ucho, není
jeho pravou vlastí; s vášnivou touhou vyhlédá zakaždym světein m
paprskem, zakažďou tuchou a nápovědísvéhopravéhobytu a hledá
stezku k němu zavalenou tmou; zbloudil by však a zhynul by, kdyby
otec neslyšeljeho prosby.,,Žádostjeho vyslyšena,Za horami víc se
dní;Ajta novév jitŤnÍmzlatě Vzejde sluncena Golgatělll..B h schflí
se k bloudícímu,ale rršlechtiloutouhou puzenémučlověkua vykoupí
jej ze tmy smrti a zmaru: vyvede jej z temnézemě Y pravou světlou
jeho vlast.
Zďe jest kŤesťanskou
vírou Ťešenzák]adní svár básníkovy bytosti,
vykoupeno základní hoňejeho nitra. Později' když ztratil víru v otce,
kterjl vyslj'chá prosby sv ch dětí, vtrhuje zoufalstvív duši básnikovu: nitro jeho rozstupuje se v pňÍkréstony nesmiŤitelnjlclrdisorrancí.
Králevic měnísev pážez básně ,,Budoucívlast..1,v pážezmítanéna
bludnélodi oceánem vod a mlh a hledajícímarně v zrakovjlch klamech a pňeludechzemi svétouhy, !'svou vlast..; pro ně neníjiž nebeskéhootce a proto nenípro ně ani vlasti; a jeho touzejen ve snech
jest spočinutí
a jen ve smrti vykoupení.,,Snad že se ve snách budeš
smáti Svévlasti vstÍic - sen jako sen..,takovouto osudovou ironií,
takovj.m šklebiqim indiferentismem, takovjlm proglamovj'm ilusionismemodpovídáse zde nejmučivějšitouze lidské.Již záhy nalezl
Mácha svrij typickf postoj metafysickj.,svétypické gestobásnické1 - Spisy II,65.

se v dál za
svéhopoutníkabuďto zbloudiléhonebo bezcílněženoucÍho
pŤeludem,kterj'mu uniká a bude unikati, nebot nenínic nežtouha
jeho promitnutá v bezcitn! vnějšísvět.
V časnémmládí poznal štastny básník ,,vzor krásy.. v Bohu:
,,TěIesn;fmty okem nespatŤená,Dušejen tě temně tušívzhled. S BoV prvnim dnu s ním založilas' svět..
hem, v Bohu bydlíšnestvoŤeuá,
- tak zpivá ryzi kŤestanskj'platonilr.1Mácha nebyl nikdy pantheista - vidím v tom jeho sílubásnickou i myslitelskou; Mácha nespokojil se nikdy pantheistick1imklamem a nezdŤímlv pŤíroděnikdy
jeho pohodlnj.m rozkošnick]i'mSnem: veliká myšlenková vroucnost
a opravdovost,mužnáa tvrdá vúlek pravdě zhorečnilajeho duchovj'
zor a nedala mu nikďy, ani na chvíli, zblouditi v tyto mlhy. Později,
kdyŽ ztrati| Boha, svět odboŽštěn1nyní pozbyl tim již rázenr a navždy pro něho pravéhoa vlastníhoprivabu a čáru.Básník ví nyni, že
všeckakrása pŤírodnínemrižea nedovede mu ho nahraditi, že jest
jenom ,,stín stínu.. pravé krásy duchové, krásy nadhvězdné.2
Ztráta,,peVDévíIy..a její ,,pŤečisté
radosti..pŤeměnilamu celf svět
a život, zvráti|a všecky jejich hodnoty; svět zdá se mu nyní ,,štěstí
hrob..3;člověkjest odtud již jen ,,prvnímzvíŤetem..,
pňíroda,,víc
jest
jediná
se neusmívá..,nesrnrtelnost
pŤelud,hrob celá a
pravda.a
Má ovšemi nyní chvíle,kdy se mu zdá svět krásnjlm, ale krása ta jest
jen vnějšízďaj; scházi jí hlubšísmysl a podklad: ,,neb kam vzhlédnu'
tam mně schází-|yfii|., rozuměj osobníboŽskf život.s
A odtud pŤistupujejižkbezbrannémrrsrdci básníkovu celá hrťtza
Životni a napíná je, beztak dráždivéa napjaté,v napětí trjlznivější
a trj'znivější;jako se skály na skálu vrhá je z antinomievantinomii;
odtud již ,,jakás ruka pŤedumdlel1izrakYžďy mi stavízoufalstvíjen
číši..,
odtud ,,v ducha tma mi sype mrak a mrak... odtud začinápro
něho stejná hriza z noci i ze d,ne;z noci, nebot noc znamená mu skon
1
2
3
4
5

-,,Prvotiny... Spisy II, 23.
. Básně bez nad'pisrl10.
- Básně bez nadpisrl
3.
- Básně bez nadpisri
10.
- Básně bez nadpisú
7.

sYětla a dne a podobenstvi i pňedpověďposledni hrobovétemnoty,
a ze dne, nebot ,,jestoty den.. ničíjeho sny,1 nejvlastnějšívlastnictví jeho zrazenéduše;a z noci jasnéprávě jako z noci temné:2neboé
jasná noc mučivěa marnějej ,,vzh ru vábí..k jasn;im,čistj'm,nedc.
stupnj'm hvězdám, k životnímuabsolutnu, a temná noc jej ,,v hloubi
tiskne.. pŤipomínkouŽaláŤezemskéhoa všehozajeti v něm, i posmrt.
néhove zbytečnéma bezesmyslnémpŤeroduhmotnych tvarú.
Nesmírnost prostoru nadzemskéhoděsí nyní Máchu děsem jistě
jin;fm nežděsila Pascala, ale proto neméněintensivnj,m; otŤásájeho
cluší,zachvívá jeho srdcem mrazem zásvětnj.m a vanem náboŽenskfm, tňebasjiŽ zfiati| víru positivní.Několik kusrl jeho lyriky z nej.
jiŽ napsal - tak pŤedemjedinečná,,Noc..z ,,Básnírozma.
krásnější,
..
nitjch.. a některéčísloz ,,Básní bez nadpis -vzniklo tváŤÍv tváŤ
tomuto tajemství,pril hmotnému,pril duchovému:právě žeproblém
záhrobní nebyl zde myšlenrozumově, aktem spekulativnj'm' nybrž
jen nazírán intuitivně a tušen za parnatou rouškou dojm smyslovfch' zjihl zde nejprve abstraktnítheoretickj. mráz, jenžpoutal tvor.
bu Máchovu , v ryze niternou melodii básnickou. Stojí za to, povším.
nouti si, jak ažsmyslově a hmotně cítíbásníktoto prostornébezmezi,
jak až nervově a pocitově na něj naléháa jej vybuŤuje.Ve IV. kapitole ,,Návratu.. ,,šírá temnota ochututizemi..3 jako vítr tváŤ;
,,hvězdy tuhnou,, v obloze bledj.mi stíny zamžené,,co světlušky
v hrobce..;4na sklonunoci pŤedvj'chodem sluncestváŤebásníkovy
,,ranntm žalem zbledlé,,linou se s|zy ,,chladněii vždy na ustgdlou
květu srdce..
ruku.. a odtud klesají,,v hlubokou korunku uchÍadlého
celou
soustavou
zde
a usínajízde pak ,,co perlg pÍimraženď,6
pŤímo
hmotně
pŤejemně spŤízněnycha odstíněnfch obrazri cítíš
kosmickj.chladnj.dech a mrázl
1 - Básně bez nadpisŮ 3.
2 - Noc. Spisy II, 33.
3 - Spisy ÍÍ,24I.
4 - Spisy II, 143.,,Rásně bez nadpisú..: 6. T!ž obrazv,,Cikánech.. XIV. kap.;
,,nade mnou Íulrnouhvězdy ubledlé..'Spisy I' 227.
5 - Spisy II, 145. ,,Básně bez nadpisú..:9.

Záhaďa záhrobní trfzn| ovšemnyní soustavnějiž básníka;nepromfšlíjí jen, nikoliv, prožíváji v celéjejí bezsmyslnéantinomníhr ze,
zároveů tak monotonní i tak rozmanité a zakuklené tak pŤerrizně
a pestŤejako sám Život a jako život tak i obsažné
i zároveůtajemně
pustéa prázdné.Skončíse všecko smrtí naráz? Jest hrob poslední
slovo, konečnf, nezrušiteln;iklid a pokoj? Nebo žiješi za hrobem
a jak? Svou vtllínebo proti ní?A v jakémustrojeni?Snad jen hmotně
v pŤetÍídění
látkovém, v pŤeroduhmotnj.ch tvarrl? Snad jako rostli
(',Květinou-li
na?
mne životu navrátí?..) Nebo jest petempsychosa
a budeš žiti znova jako člověk? Všecky tyto možnosti a variace
vyslovil Mácha ve svépoesii a promyslil je nejen intelektem, nikoliv:
proŽil celj' vějíŤa celou stupnici citovou, nejrúznější
záchvěvy hrrizy,
děsu, navy, mdloby, zoufáni, ježi pŤinášelo
toto hloubání,i z nichžse
zase vzájemně rodilo. Jak vj,znamnéjest, že iiŽ mezi,,Prvotinami..
Máchovj'mi čte se krásná, hloubavě pŤemÍtavá,,Těžkomyslnost..,
která zahrnuje celj' problém a vyhrocuje jej pÍímos aforistickou
risečností,
brachylogicky a elipticky, v nejostŤejší
dramatickou naléhavost. Jako ostqi meč měŤívšecky tyto stručnéotázky k srdci
hrozné záhady; ráz na ráz jako ridery notyky horníkovy, kutající ve
tmě, v šachtěsrdce, v nervosnímvytŤeštěném
spěchu dopadajítyto
vzrušenéotázky, aby byly nakonec pŤehlušenyzoufalj'm vj'kŤikem
beznadějea touhy po zmaru' jejž vyráži ze sebe duše,zmučenábezcílímživota i smrti a zklamaná ve svétottze,dobrati se světla v otázce
pro ni pňímobytostné.Básníka, oloupenéhoživotem o všecky sny
a iluse a proto těžkomyslného,
odkazují lidé na novj, život záhrobní;
mládí,kterému uprchlo zďe, proŽijetam prf znova. ,,Tišímrtví?.. odpovídá jim básník - ,,Ti Že znoyu žiji? - Znovu žiji? - Vlastní
vťrlísvou? - Či nuceně žílyjejich bijí? - Proti vrili v novésny zas
jdou? - - Za hroby mám znovu mladost sníti? _ Aby znovu její
prchl stín?- Ó ly mohl navždy hrob mne kr.j'tit-věčně nic! V tvrlj
já se vrhu klín...
Nač novj.život, když bude opakovánim tohoto života staréhose
všemijeho bludy, klamy, ilusemi,se všíjeho pomijivostí?Nebylo by
pak dáti pňednost,,věčnému
nic..? Kde jest smysl života?Kde smysl

smrti? Jakj' rlčelznovÚzrozcní?Jakj' drivod zmaru? takové otázky
jsou podloženybásnickfm koncepcímMáchov1fm.Má chvíle'kdy primitivná naděje splj'vá v jedno s primitivn;fm zoufalstvím'kdy básníku, zklamanému nebo unavenému Životem, chce se prostě spáti
a v nichž toužípo hrobě jako po ritočištiz Životniho neklidu, trudu
a rozrušení:
,,tam jest pokoj, tam ti bude volně...lA má jinéchvíle'
a sebejako zajatcejejího'pou.
kdy cítízemi jako nenáviděnévězení
jí snad jen k občasnému
tanéhojí snad na věky a propouštěného
a nedokonalenémuživotu v hmotn1iclr proměnách a postavách tak v,,Noci,, zRoz|ičnlch básní.A jinéchvíle,kdy vidí obdobu mezi
osudemjejim a osudem svym, kdy v osudu jejim vidí jen vystupfiovanou a vyhrocenou bídu svou a kdy soucit s ní jej jímá' ano kdy
,,tvor tv j po tobě se plazícípro tebe si zoufá..:jako člověkpobíhápo
zemi bezcílnéza marnou touhou, tak bezcílně, ,,smutně skučíc..,
,,jakoby smutnj' svrij oplakávala osud.. letí prostorem bezmeznj'm
bezcilně země;ajako ona jest vězenímčlověku,tak jest jí ,,šíráobloha
jen velk hrob.., a osud její o to jest bědnějšíosudu lidského'Že ji
neni,,vysvobození
Žádného..
:,,nás jednotlivj'chtvorrl jednotlivj'jest
nezná ukončení
Ža| - lťrnotvé nám vrátí poklid - tvúj všeobecn1f
jiné
Žádného...2A zase
chvíle, kdy v hrrize konečnéhozmaru nebo
tváŤív tváŤ všínejistotězáhrobnívine se v lásce k zemi jako k matce,
jako k jedinémupevnémubodu v chaotickémmraku obklopujícím
jej odevšak,jako k jedinéskutečnosti,,,jedinévlasti.., jedinémuživot.
nímustatku a kladu, na němŽje možnospočinouti- tak v III. zpěvu
,,Máje..: ,,Tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach zepi krásnou,
zemi milovanou, Kolébku mou i hrob mrij, matku mou, Vlast jedinou
i v dědictvími danou, Šíroutu zemi, zemi jedinou...A jinéposléze,
prchavé a tápavé, v nichž toužil zniknouti všeho zmatku a trudu
prostjlm pokoŤenímse vrlli Boži.?
PŤímotheoreticky zabral se v záhadu záhrobnía metempsychickou
1 - ,,Srdci mému,..Prvotiny. Spisy IÍ' 21.
2 .,,Návrat.. IV. Spisy ÍI, 247, 242.
3 - Básně bez nadpisrl a zlomky: 13. Spisy II' 146.

Mácha v ,,Krkonošsképouti... Ani bystrá analysa Arne Novákova,
která právem vypjala tuto prÓzu z,,obrazfs,zeživotamého..,učlenila
ji vfvojově mezi,,Mnicha..a,,Máj.. a vystopovalašťastně
jeji genesi
a rozlišila jednotlivé wstvy její skladby, nepŤiblíŽilají mému srdci
a nezachránila pro mne této mrazivé alegorie, v niž pesimism
Máchrlv skreslil se sám v karikaturu: jest to nejabstraktnější,nejčernější,
nejmrazivějšía nejménětvárné dilo Máchovo, nejasnéne tak
myšlenkově jako básnicky, poněvadŽ neorganické a nejednotné
v koncepci a nejvíce vychj'lené od intuitivnéhrrohniska tepelného
a světelného.,,Krkonošská pout.. neni visí, nfbrž mrlrou Máchovou,
jako jest m rou,,Mnich... Záhrobni osud lidskf jest zde pojat ttvojitě.
Jedni mniši fantomatického kláštera na temeni Sněžky odmítají
všeckooživení,byť sebe kratší,a zmírajítedy a bj.vají pohŤbíváni
navždy: ,,tak zošklivilo se jim živobytí i jednodennív celémroce
a raději spáti chtějí sen nepňespanf.,;ale ani toto rozŤešení
životního
osudu lidskéhověčnfm spánkem nenípatrně záviděrríhodné:,,bledá
tváŤ i v smrti jakousi hroznou jevila nespokojenost...Druzí procitají
jednouročněk jednodennímu
mrákotnémua mátožnému
kvasiživotu,
jsou
jako
v němž
stíny zmítáni a honěni bezvolně větrem, aby se
večer volky nevolky s projevy zoufalství vrátili do síně klášterní
a ztuhli znova na rok a po Toceznova prožívalitj.žjepicovj', neplodnj,
a marnj' děj' jakousi pitvornou parodii vzkÍíšení,
a tak in infinitum
do
skonání
světa...
Logickfm
proto
sice, ale
,,až
ne ještě básnicky
silnfm doslovem této zoufale marné vise jest alegorická apotheosa
sebevraždy.Poutník sám zestaral; alegorická postava ženská,která
pŤedním se vznáŠelaa ukazovala bezmocně tuhnoucí rukou bud ke
kŤížistrmícímuna vrcholku Sněžčiněnebo k luně terčovitěza ním
_ patrně pŤedstavitelkavíry nebo poesie - proměnila se
rozestŤené
v šedého
starce, patrně v representantafilosofie,která jako Hegelova
sova vylétá až za soumraku ve svět již odbožštěnj'a zestŤízlivělj'.
A tento filosoÍickj.hegelovskj'kmet poučípoutníka,jak roztíti zlj'
osudovj' uze|:ukážev ,,temnf prtlchod..ze všíživotnítísně,rozevŤe.
nf v bílépěně horskéŤeky.
,,Krkonošská pout., jest kritickj'm bodem ve v:fvoji Máchovy

tvorby básniclréi Máchova názoru světovéhoa životního.Zde jest
napětíjelro ne srdce, nfbrŽ ducha největší,zde trpí disonanceminejjeŽ nenímoŽnojiž stupfiovati lečv šílenství
a v absurdpŤíkňejšími'
nost; zde jest cele obětísvéhodialektickéhoprocesua proto básnická
koŤistjeho jest zde nejmenší
a nejpochybnější.
Na štěstinalezlMácha
počínalhledati a nalézativjlchodisv;í'chodisko,nebo správně Ťečeno
ko z těchto rozporti, z těchto dialektick:ilchantinomií,z tétobásnické
pouště;a nalezl je v tom, v čemje nalezla Ťadavelk1fchtvrirčích
duchú pŤed ním: v čemsinelogickéma neracionálnémnebo lépe
v čemsinadlogickéma nadracionálném:v plodnéma smělémhnutí
svého srdce, v mravní odvaze a v mravním počinu své duše.Po
,,Krkonošsképouti.., po ,,Mnichu..,v posledníchtŤechlétechjeho
Života, procházíMáchovo nitro změnou, která není ménězávažná
proto, žeji postŤehujejen bystry zrak z některych nápovědí;zŤetel
jeho až posud vylučně obrácenf k vlastnímu id a zaujatj.jedině
star<lstmio vlastní neblah osud a na něj soustŤeděnj.- v četnj'ch
píseůo tom, jak oklaobměnáchhude aŽ dotud Mácha nejsobečtější
mal a podvedl jej život o sny jeho mládí a jak proto jest a bude
nesmiŤitelnj'jeho nenávistník - rozšiŤujese nyní a zabirá i vnější
svět, své b|ižni,své spolutvory. Počínáviděti v nich druhy svého
neštěstÍ,oběti stejnésudby a počínásoucítiti s nimi a milovati je.
Dostupuje první slabéobjektivace, první vnitŤníharmonie, byt pŤeclrodnéa prchavé - a sladkou nesmrte]noužnítéto první krátké
štastné
a milostnépohody niterné,velkodušného
hnrrtía počinujeho
jest
srdce
,,Máj...
Několik zlomkŮ prÓzov1ch a sám ,,Máj.. pozorně čtenf dovolují
nám usuzovati,žeMácha v posledníchlétechsvéhoživotaproclrázel
t1imŽ procesem nebo směÍoval alespoí k témužplocesu' kterj. do.
vršili jiní dva ve]icíbásničti pesimisté,Leopardi a Vigny. Leopar.di
v,,Kručince..samoulogikou svéfilosoftadell,in|elicitri
dobralse kladu,
soucitu a lásky: pochopil, žejest tŤebamilovati lidi ohroŽenéstejn m
zákonem zmaru a nicoty -,,tutti fra se confederatiestima gli uomini,
e tutti abbracia con vero amor.. - a postulovati tak, byt marně,
stav vyššíhoa lepšího ustrojení životníhoi světového.A Vigny

kosmu'
tŤebassebevelkolepějšího
obrátiv se navždyod necitelného,
pŤírody,
vnějškové
a
lhostejné
od
divadla
od nádherné,ale nelítostné
krásy a síly, pŤichjlil se navŽďy svou láskou ke kňehlrémučlověktt,
zemi,jehoŽ dílostírá
kterj.míjía nezanecháváani stínuna nevděčné
nepŤátelskyčasa stopy zametá lhostejná pŤíroda.Máme plné právo
domnívatise,Že k stejn1fmzávěr m směÍovalMáclra'
V Deníku, psanémv letech 1833-35, čte se tento vyznamnj.
- poněvadžpojdezr-íŤe
fragment:,,Já miluju livětinu, žeuuad'ne,
člověka,žezemÍea nebude,poněvadžcíti,žezlrynena vŽdy; já miluju
_více nežmiluju - já sekoňímBohu, poněuadž
člověk
není.LKažď;i
nahlédv
něj
mohl
by miloval druhéIro,kdyby mu rozuměl, kdyby
nouti leč -..2 Jalr nevzpomenout tu slavnéIro verše Vignyho
ce que jamais on ne verťadeux fois..?
z,,Maisondu berger..:,,Aimez
SpŤízněníjelro s deníkovj'm zlomkem Máchovj.m jest bytostné.
Nejsou tyto Ťádky Máchovy inspirovány soucitem lidskym, právě
jako vesmírny soucit diktoval mu posledníkapitolu ,,Návratu..?
A v ,,Máji.. rozrazi|již cele, byéjen na chvíli, teplj. světelnj. paprsek
studenouabstraktnímetafysickou mlhu. Nová Máchova láska k zemi
plně se tu po prvé projevila a vyslovila; s krásnym teplem právě
básnickjlm a se svěžímmladjm smyslem pro skutečnostzcela nově
získanj'mciti zďe po prvézemi jako ,,jedinousvou vlast.. a jedinésvé
dědictví,jako jedinou jistotu a jedinj'Životní klad. A ještě druhé
stejně závažné,ne-|i závažnějšínovum, které ukazuje na vnitŤní
pňerod:žalovalJi posud ve svémdílebásnickémMácha jen na to, že
šÍěslÍ
byly zklamány a životem zrazeny jeho dětinné sny pŤíštího
životního,zde po prvé- a na to nenímožnoupozorniti s dostatečnym
d razem -vyvrclroluje celá skladba v zoufalstvioklamanéldskg,to
jest možnostiprisobitia tvoŤiti.,,Bez konce láska je! _ Zklamánať
láska mál.. tímto veršemrozkleslym v krajní dramatickou dichotomii a proryt1fmpropastíprázdna a mlčení,tímto veršemrozeklanfm
v zoufalou šíŤidvou ramen marně rozpjatfch, jeŽ touŽi obejmouti
1 - Podtrhuje sánr básník.
2 - Spisy II,316.

svět a život, tímto veršemzavŤelMáclra jako poslednímsvorníkem
podzemníklenbu svého,,Máje...Do něho zaklel všeckydisonancesvé
pŤetavené
podstatě a pňeklenulje zde po prvé
minulosti v nejčistší,
jiŽ
beznadějíčirétmy a čirézoufalénegace, nybrŽ
a naposledy ne
hrdj'm muŽnj.mmlčením,kterébylo nejen vfčitkou minulosti, nybrž
budoucnosti.
zároveůi otázkou položenou
Tato zklamaná bezkonečnáláska nebyla láska programová, nebyl
to spekulativnjl člen dialekticlr - naopak, tato bezkonečnáláska
jest pŤisvětovémnázoru a životnísoustavěMáchově nelogická a irracionální,ale právě tím a právě proto jest nade všeckocenná mravně
i básnicky. Jest to první rozhodné vítězství života a poesie nad
dialektikou mozku zapŤedeného
v z]ou šedoupavoučísít abstraktního
rozumáŤstvía dusícíhose v ní.

2
VellrostíMáchovou jest a bude již,žebyl statečn a siln i v zoufalství: nezavíral očípŤed rozpory nitra a světa, života a touhy,
skutečnostia ideálu; neumenšovaljich uměle, nebarvil na r žovo,co
bylo černé;nevyplĎoval parami a mlhami propastí; neklamal sebe
a neklamal ani druh1ich.Jeho názor na život empirickj' byl věcně
stŤízliv1ia pŤísnf, a právě v této pŤísnostibyly počátky velkosti
a zárodky nové monumentálnosti a novéhostylu; zrak jeho, záhy
zvyklj. néstise za ryzi zákonnostíideovou a snovou, nemohl neviděti
nedostatkri skutečnostijevové,a duše,rušenájimi a sužovanájimi
ve svétouze po dokonalosti a celosti, nemohla bj/ti k nim shovívavá.
Kde jiní, tupí, necítili disonancí,ukrytfch v realitě jevové,nebo
kde jiní, svědomíménějemného,vylhávali sobě i jinj'm lad a krásu,
kde jiní s ochotnouilusivnostíopíjelise nadějemi,tam všudeMáchriv
ozbrojen;.idobyvatelskj' pohled pronikal k jádru věci a odkrj'val je,
at komu libo nebo nic. Mácha byl nadán nevšednímdarem pozorovatelskj'm, ne ve smyslu vnějškověpopisném,ani ve smyslu hmotné
pŤesnosti,asprávnosti, nj'brŽ ve smyslu duchovéhovidu a zoru. Jeho

t
síla analytická jako konstruktérskábyla znať'náa projevila se v beletrii jeho, zvláště mladší,pŤímjlma obšírrrfmrozborem theoretickopsychologick m, kterj'm toužiladobrati se charakterotvornj,chsložek
svych osob, tak na pŤíkladv rozměrnésouběŽněprováděnéanalyse
povalry katovy a Václavovy v II. kapitole ,,KŤivokladtť,,Lano za.
diagnosy duševní,tak
hrocovala se i v hotovéaforisticky pŤibroušené
zbloudiléhokata:
duší
soudě,kterf vynášíJan Hus nad
v konečném
,,boj srdcedobréiros hlavou zlou...2
vidu Máchova a nebojácnostjeho
Jasná bystrostpozorovatelského
souclnostiprojevily se plně i v pŤípaděvelmi choulostivém:v pohledu
věci národní.Kdežto vrstevnícijeho dílem
položeníčeské
na současné
žili, dílem udrŽo..lalise dobrovolně v ilusivnémoptimisrnu - a snad
bylo to i s prospěchempro slabochy, kteŤínesnášejípohledu do propastí- Mácha nalezli zde odvahrr,zahledětise v to, ''co se ,nic. nav sumu zoufale
národnískutečnost
zyvá,,: Mácha sričtovalsi tehdejší
jasnou
V
ji
nebojácností. básnickémdíle
stňízlivoua vyÍki s klidnou
Máchově jest jen několik málo čísel,které bj.vají etiketovány jako
vlastenecká elegie - kromě dvou prvních kapitol ,,Návratu.., sžíranfch vj'rnluvnostíopravdu starozákonnou,jest to báseĎ,,V chrámě..,
podivně klidnou a proto dvalrrát pokoŤujícísebeironií prochvělá'
vyšlehujícív zoufaly vj.kŤik bezmoci
a B. číslo,,Básni bez nadpisťr..,
,,Mrij otec neslyší- a matka mi umírá.. ale jsou nejen z vrcholri
lyriky N1áchovy, nj'brž vnášejíi veliké novum v telrdejŠíčeskou
poesii, cosi zcela protichridnéhorétorickému,mátožně panslavistic.
kémuoptimismu kollárovskérnu.Zejména,,V chrámě.. bylo by tieba
analysovati slovo za slo-rem,aby se plně docerrilajejí jedinečnost.
Báseů jest cele vkreslena s pŤísnou spornostído sdruŽenj,chrym
muŽskych,kterédopadajís tvrdou apodiktičností'Není v ní pociŤadnj'ch vět a není tedy dekorrr; jen hlavní věta, někde i holá, veclle
hlavní věty tektonicky položená.Kdežto l{ollár stŤesvou periodu po
čtyŤverší
i za ně, věta Máchova objímá zde nejvj'šedvojveršía není
1 - SpisyI, 16,17.
2 - Spisy I, 54.

v ní rétorickéhorozkŤídlení.
Všecka visionáŤská síla básníkova jest
sehnánav adjektivum nebj'valésílya rozhodnostiažmravní:,,jenpo
socháchhrobky barví mrtvá záŤkorunu neuěrnoui kamennoutváŤ..;
,,pňi kaŽdéhonohou kamennj. spí lev co umdlelrisila i ukrotl! hněv..;
i strach obletuje otcrl m1 ch zlehčeng
,,slávy zašléstín, ba púlnoční
prach...Zde jest po prvéudeňenonazce|a novou intonaci vlasteneckopoetickou,na niŽ navážiuvědoměleaž Jan Neruda a J. V. Sládek; zde
jsou novéstylotvornéživly, novy hoŤkj.pathos,jehoŽ plně doceniti
dáno bude aŽ druhéa tŤetígeneracipomáchovské.
je
Mácha nejen Že neumenšovaldisonancíživotních,on pňenášel
pňímove svou poesii, a víc: z kontrastnosti jich' z rozporri světa
ideovéhose světem jevovfm, krásna se šerednem,vznešenas nízkostí,
vytvoŤil si - dokonal1iromantik duševnímidisposicemi a ne nápodobou - samu komposičnía stylovou methodu svého umění. Nem:&že
nežvzbuditi prostě tvrij užas,Že Mácha sám ze sebe,z pravdivé
a neristupnépŤísnostisvéhonitra, vyvážil zďetyž komposičníprincip,
jehoŽ dobrala se skoro současněromantická poetika francouzská,
pŤedempoetika Victora Huga. Ve svépŤedmluvěke ,,Cromwellovi..
(L827)tento básník,kter1iještěpňeďpěti roky v pŤedmluvěk ,,Ódám..
nejenže
(I. vydání v červnu1822)neuznával,,genruromantického..,
mu pňiznává existenčníprávo, ale vidí v něm i pokrok proti,,genru
klasickému..,jako jest pokrokem kŤestanstvíproti antice; jako Mme
de Staéltozeznává nyní dvojívelikou skupinu literární,severnía jižní,
ale hledá rozdíl mezi ní v černsijiném neŽ Mme de Staěl: Victoru
Hugovi rozdíljest v ohyzdnu nebo lépev grotesknosti'jížprjl neznala
literatura klasická a kterou pŤinesloaŽ kňestanstvi a stvoŤilo tak
literaturu romantickou jako literaturu kontrastú.,,Pokusme se uká.
s tyzati,..praví zde autor, ,,žez plodnéhospojenítypu grotesknílro
pem vznešenj.mrodí se modernígenius,tak složitj''tak rozmanitjl v-e
sv;iclr formách, tak nevyčerpatelnj.ve sv1fchvjltvorech a protilehljl
v tom jednotvárnéprostotěgenia antického;ukažme'že odtud jest
tňebavyjíti, aby byl vystiŽen základní a skutečnj'rozdílobojíliteratury. ' . Jako objektivnost vedle vznešena'jako prostŤedekkontrastovy grotesknostjest podle nás nejbohatšípramen, kter otevírá

pňíroda umění . . ... A o něco dále: ,,KŤestanstvípŤivádí poesii
k pravdě. Jako kŤestanstvíi Musa moderní bude viděti věci vyšším
a širšímpohledem.Bude cítiti, Že všeckostvoŤenínenílidsky krtisné,
že ohyzdnost existuje v něm vedle krásna, nestvtirnost vedle ]íbeznosti, grotesknostrubem ke vznešenu.. . A povede si jako si vede
pŤíroda,bude mísiti, aniŽ jim dá v sebe splynouti, stín se světlem,
jinak, tělo s duší,zvíŤes duchem...Tento
grotesknostse vzneŠeností,
postulát Životni věrnosti disonanční,kterjl se Francouzovi často
zvrhl ve vnějškovoupÓzu a schema, cítil cel1imsvfm nitrem Mácha
a naplíoval jej ve svétvorbě, anižvěděl co o theoriíchfrancouzského
romantismu. Pečlivj' rozbor krásné prÓzy Máchovy ukáže nejen, Že
měl točnj.zrak pozotovatelskj.,pronikavj. pohled a smysl pro skutečnost,nj'brži že zna|jejíualeurestetick!,Žeji cítil stylisticky a hodromantickou jako rub krásy a vellrosti.
notil ironickou ÍilosoÍií
V ,,KŤivoklad.ě..,v první většíprÓze Máchově, nalézám již grotesknost jako uvědomělj. živel stylotvorny. GroteskníŽivel pŤimíšen
jest nejprve do postavy katovy; zápas tohoto groteskníhoživlu se
živlem ušlechtilj.mtvoŤíprávě osudovost této figury; již samo katovské Ťemeslotohoto potomka královského bastarda jest okovem,
lrterj' váŽe a láme kažď! jeho vyššívzlet: jeví se básníku v krásném
vj.stižnémobraze zoufalství jako ,,hluboko klesly.., kter;i ,,touži
z nehodnjlch jeho okoličnostíugtonoutina povrch k Žádanévyvj'šenosti...l A ve smyslu této osudové směsi nízkosti s ušlechtilostí
jest i katova ironie, jsou i náhlé pŤemety jeho povahy, na něž
básník sám upozorĎuje,2prvkem stylové grotesknosti. Ale pŤímj.m
groteskním rubem k vznešenostia tragičnostikrálově i katově byl
hraje rilohujakéhosi
básníkemmyšlenzbrojnoš,,Ho\Za Nebojímse..;
šaškav tragedii, komické triviálnosti, která se plete neustále do
nohou královské tragedie. Král jej zmrzači|,když jej' svéhostrážce,
svrhl s koně do propasti, a setkává se s ním v kritickou chvíli svélro
1 - Spisy I,16.
2 - Spisy I, 39' ,,Kat po ce$ ten časnebyl k spatŤení;zdáIo se, jako by se opět
na novo byl změnil a jako by častento byl pŤechodemk jiné ještě většízměně...

vězení.Pňi tétosetkanévede si Honza s ducharitěku z kŤivokladského
pŤítornností
šaškrishakespearovskfch:,,Králil Chceš-lise pomstíti,
pŤepustránu katovi, on má jistějšíruku,..jsou prvníjeho slova uŽasumírá takés grotesklémuVáclavovi. A jako Shakespearovišaškové
nímhumorem;matku, která lká nad ním,utěšujes hruboulhostejností:
,,NevŤešti,babot což jest umírajícízbrojnošv časunašemněco tak
podivného?..Ale tím neníještětiloha jeho dohrána. Král má potiivnj'
nápad, kterj. by se mu málem stal osudnj.m:káŽe uvrhnouti mrtr'olu
Honzovu v rozvodněnypotok; z něho vplyne naposledy do Vltavy s vj.znamn1im a uměl1im protikladem' se sbylotvornou ironií praví
básník:,,atak, co zatim utíkajícínepokojnípokojnou ku Praze spěchali stezkou, blíŽil se Honza pokojnf nepokojnou cestou po jiné
straně takiéžk stověžitéPraze,,L- a nechybímnoho a pňekotila by
král pŤesVltavu na Vyšehrad.,,Na mou věru,..
člun,na'němžpŤevážise
resumuje vyznamně král osudn poměr sv j k mrtvému pacholkovi,
,,tentjest mi poŤádevcestěa hrozímii po smrti zkázou.,,Nenípochyby'
žeHonza Nebojímsebyl myšlenbásníkemstylově a symbolicky jako
v životěneustálecestyvznešepŤedstaviteltéosudovéironie,která kŤíŽí
je
kaŽdorrchr'íliv pitvornost a nízkost.
nosti a síly a hrozí zvrtnouti
Groteskníživel nechybíani v malépovídce,,Marince..,která bfvá
a nejvyrovnanějšíprosaickou práci Máchovu.
pokládána za nejcelejší
vězi jLžv motě: ,,Vale,lásko oŠemetná.
Jakási parodujícíposměšnost
_
piseít;
md zndmounotu,,,Ale grotesknost
Lebe wohl. SlorrÍ
Adieul
sama jsou dvě drsně komické scény pouliční,uličnickéhoa babího
sněmu,ježbásnik vfznamně těsně a bez pŤechodupoložilvedle svého
dvojího tragickéhorozhovoru s neštastnouušlechtiloua souchotivou
hudebnicí a do nichŽ je zarámoval. PŤed první setkanou popisuje
se zňejmouprodlévavouzálibou a stylisovanou komi.
básník obŠírně,
kou, která užívávšechobrazovfch vehiklrl, i hŤíčkyslovné(,,ne sice
a treqtající
bratŤička-uličníka
hromo-, ale pŤecebití..),pomáčeného
i lající surovou macechu Marinčinu; pŤed druhou setkanou položil
besedu Škared1iclrodpornfch bab-žebraček,vykládajících si sny
1 - Spisy I, 32.

a karty a věštícíclr
brzkou smrt Marinčinua sázejícíchna ni do loterie
_ zde grotesknost dor stá pŤímo karikaturně děsivého pathosu;
a hned po této druhé a poslednísetlranéuzavirá děje tohoto dne
pitvorná sráŽka básníkovas nrišíplnou hliněnyclr hrncri. Účel,stvoitti
takto ironickj'pendant episodo1i k tragickémuději hlavnímu a opatŤiti mu tím repoussoir,vystupĎovati jej takto a vyhrotiti jej v největšíučinnost,jest zde všudeočividnj..
A stejn1fcíl sleduje básník ve svétŤetíhlavní práci prÓzové,v románě ,,Cikáni..,postavoutlaclravého,prolhaného,zbaběléhoa stále
rpilého vysloužilce Bárty s pŤízviskemFlákoĎ. Tato málo vkusná
figura zaujímá v románě více místa než mnolrá postava hlavní; její
mornémonology a dialogy' podávanépŤímouŤečí
a protkávanérriznj'mi stereotypnímiuslovími,jako ,,aj, aj.., ,,jak? Že ne?,,,''na mou
milou věru..,,,ha ha..,,,kdo se opovažuje..,
kteréchtějíbyti prostŤedkem karakterisačním,stojí často pŤímobez pŤechocluvedle nejpoetičtějších
lícnípŤírodních
a veďe scénnejtragičtějších
a zaplavují kapitoly první, druhou, čtvrtou,pátou, sedmou, osmou' devátou,
desátou,jedenáctou a patnáctou. Že i figura tato má v komposici
Máchově smysl stylovj., viděti z groteskní scény na konci deváté
kapitoly' kde zbabělj' mluvka s tasenou šavlíuzavírá prrivocl' vlekoucí mladéhocikána do zámku: pendant tragičnosti,ironická folie
k ptivodnísílea vznešenostilidské,kontrastová estetika.
U Máchy' jak patrno, komposičníprincip jest jen promítnutím
disonancínitra básníkova;není odvozeny z vnějšíchvzorti, jest ryze
niterny a bytostnj.: v tom právě jest mravní síla Máchova, nedoceněná a nepochopená plně ani dnes ještě. Mácha byl člověk nitra
dualistického,roztrženéhoa stále dráŽdivě napjatého,ano pŤetíženého;a myslitelskéi uměleckéuvědoměnísi této základni disposice
niternévedlo jej k tvorbě kontrastové,k disonanční
dialektice, kterou
na počátku pŤímotheoreticky a abstraktně skládá i své figury; tak
pŤedevším.
prÓze své,v,,Kňivokladě... Vnějškovou antiv zač,átečni
thetickou dialektikou a ne jednotnou básnicltou intuicí jsou zde vytvoŤenii kat i král. Na dvojím kontrastu ryze abstraktním stavěna
jest tato dvojice:oba jsorrlidénitra zcela disharmonickéa rozliŠena
Duše a dtlo 4
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ho, v obou mísíse a bojuje spolu Živel nízky s Živlem ušleclrtilj'm
a kontrastují
ale vedle toho kontrastujíisesebou,ačjsou si pŤíbuzní,
spolu ovšemzase abstraktně: kat jest synem obrazotvornosti,Václav
,o"..,,,,l.' Na kontrastu, ale zd'e liž konkretnějším,danfm životní
Misituací,vybudována jest také Íigu'raneštastnémilenky katovy,
pŤitahoi
netvora
lidského
lady: jestzároveĎ odpuzovánaod.tohoto
vána k němu a rozporem tím také hyne. Básnickj' vj.voj Máchtiv'
dialekr st jeho tvrirčísílyjestprávě vtom, jakabstraktnítheoretická
ktery
lásky,
tvrirčí
aktu
intuitivnějšímu
a
tika ustupuje niternějšímu
jeho
dramatickj.
pŤenáší
jednotnj'm
pohledem
a
objímáčlověkateplj'm
Na tomto
osudovysvár a sporvkonkretníživotníděj a vj.vojnj.proces.
již
jsou
kontrasty značně
v,,Marince...Zde
stadiujest jižIVIácha
vyšším
zkonkretněny:vyvíjejisezživotnichsituacíabojri.Takovj.jestkonžebrálra
hrdinky a její chudoby a kontrast šlechetného
trast uŠlechtilé
naalespoĎ
jest
dějová
motivace
a zvrhlé surovémacechy všude
neŽ
jakj'msi
hlubším
rozpoIem'
značena.Básník sám jest zmítántaké
tyto rozpory minuléhoobjektivnéhodějstvi: jest i pŤitahován,i odpuz,ovánod souchotivédívky, a sluŽba pŤátelská,která jej volá od ní,
jest jen vnějškovou maskou rozpor lyrickj.ch, které symbolicky
vyslovil básník v pŤekrásnémIntermezzu.
budujese na kontrastech,ale také
V zlomkovém,,Karlštejně..také
jiŽ dějově konkretních.Viasil jest tu postaven mezi dvě dívky, Bohdánu a Johannu, mezi oddanou'trpnou a trpícíŤeholnicia vj'bojnou
amazonku ďobyvačnoui ve vášni a mstitelku své zhrzenélásky na
sokyni.
šťastnější
Nejdále postoupil tento osvobodivj. proces básnickj. v ,,Cikánech..
divokj'a komplikovanj.a pŤitom ne
v,,Máji... Jen pŤíliš
a pňedevším
dostjasněvysledovanj,asepjat:iděj bránínám oceniti,,Cikány..jako
objektivace. Ale básníkovi po prvé zde
vyššíritvar básníkovy tvťrrčí
v této rozhodnosti tanulo na mysli, jak všechennelad' svár a zmar,
v tomto románě, jest drisledtak širocerozvětvenj a parasitně hj.Ťící
kem čin , rozbujelévrile, která se rozpadla v žalostn;isvár s intelekI - SpisY I' 17.

tem, tv rcem mravního ňádu Životniho a světového.Dualistickj.
všeckystaré disonanční
disonanční
rozstup v ,,Máji.. jest největší:
motivy vrátily se v tétobásni ve svémdefinitivném,krajně vylrroceném tvaru a pŤistoupilyi motivy nové:motiv viny a trestu, motiv
svědkyně zoufal ch a krvakrásnépŤírody,lhostejnéa nez častněné
jest
zároveĎ
moŽná
ale
harmonie
ne-li provedena,alespoí
vj'ch dějri;
mravní
iniciativě
odváŽnéduše,v nadracionálném
napovězenav
aktu
lásky, která miluje i lhostejněkrásnou pŤírodujako podmínkua jevištělidskéhoprisobeníalidské
tvorby, i soucítís člověkem,byť vinami obtíŽenj'm,poněvadžjej citi a pŤijímákonec konc jako svrij plod
a svéztracenédítě.
Zv|áštědisonančnímotiv krásné,ale lhostejnéa sobě jen žijícípňírody, která sleduje jen mechanicky svévzdálenécíle,nevnímajíclidskébídy a lidskéhoutrpení a ričastnicse i v ději zmaru lidskéhojen
bezděčnoudekorací,která tu prisobí dvakrát v směšně- to jest
prav1i'smyslpopisnépartie obrozenéhomájovéhovečerave IV. zpěvu
,,Máje..,jíždovolávajíse občasněkteňívenkoncemprotismyslnějako
dokladu pro soucítěnípŤírodys osudem lidskj'm - vstupuje tu po
prvév díloMáchovo. Řekl jsem jiŽ a dovodil jsem, že Mácha nebyl
pantheista: splynutí s pňírodounebylo mu nic žádoucího.Toto stanovisko jest patrné i v Máchovj.ch malbách pŤírodnícha jest také
pňíčinou
jejich ponurévelikosti a symbolickévjlraznosti: pňírodanekrotí vášnivéhonepokojnéhochodu jeho citu, njlbržnaopak vydraŽďuje jej, bodá jej a bouŤíjej, aby vyvinul všeckusvou energii.Mácha
nezkonejšujese v pŤíroděa proto nezahloubává se nikde do ní; netoužínikdy po tom, aby vystihoval věcně, oddaně a podrobně pňírodu pro ni samu; netonev ní podrobnouintimní láskou - jest charak.
teristické,že kromě nejběžnějších
stromťrnaleznešv celémveršovanémi prÓzovém díle Máchově jen dvě, tŤi jménarostlinná poněkud
odlehlejši,
tis a mÓdně dobovj'amarant. Krajinu zachycujerád Májen velikj'mi všeobecnj,mirysy jako kulisu
duševníhodramatu;
.c|a
jeho
krajiny mají patlros nadskutečnosti,
děsivou a poloduchovou
pÍtoresknost,tak pŤedevším
dějiště ,,Cikánťt..,které svj,m skaln; m
terénempískovcovympňipomíná,,zpustlé
městos náhrobky..,,,zpust-

vyroste-li kde na
lj, Jerusalem..; všude zŤíceniny,pŤešlost,elegie;
jednou ,,pŤiléhatěchto zŤícenináchstrom, jest to bledá bŤíza,která
od ní na dol se kloní co jednotlivépéro
nevysokéstŤeše,
jíc k špičaté
jindy ,,pohrává mladj,mlistímco mrtvyza kloboukem loupeŽníka..,1
_ vesměsln:|':y irreálmi jiskrami nad zŤíceninamizbledlj'mi..2
dojem pitoné,tteré chtějí podati ne pŤesnoukresbu, nj.bržvyvolati
vyznívající.
reskně znepokojujícínebo otŤeshudebnězvlněnj. a v šero
teskná jest
PonuŤe děsivá, ale zároveĎ i hudebně něŽná a měsičně
jejich provázeny jsou
celá scenerie ',Cikánri.. a tragické katastrofy
se Mácha po
rozběsněIoubouŤínoční.Zďe - v ,,Cikánech.. naučil
jako
soucítící
ovšem
ne
prvé pŤipínatipŤíroduk osudu člověkovu,
jako
lidskjch,
.'rt,,",, rtlbrž jako náladově hudební doprovod dějri
tohoto
pitoreskní kulisu dramatickou; ještě v ,,KŤivokladu.. nezná
již v jeho V.
umění,ačkotivzárodek jelro jest moŽno postŤehnouti
letní krajině' ktekapitole' v dusné,tísnivé,bouŤkou|trozícísežehlé
.ou 1"d. kat s kráIem a družinouna pohieb Miladin.
Novum,kteréuveďvkrajinnémcítěníMáchavčeskoupoesii,jest
prázdná,
holá, pŤísná,pustá, vysoká horská krajina, zvěŤea květŮ
pouti..'
jako
scenerie
,,Krkonošské
mra"ivy.mi vichŤicemi metená
symbolickéjevištěabstraktníhozoufalélrometafysickéhomonologu;
stopy krok
pustá a pŤísnázemě,kde lehce ,,spláchne déšta setŤevítr
jako by rista má nikdy
-y'.t., jatro byctr nikdy nebyl byval zde a
osněŽenych
,,ebyta zvolala horám těmto: Dobrou noct..;3krajina
strměly
noci
temlé
z
ch,
ztuhl;f
,,jež
světle
zmod'ralj.chhor v měsíčném
cozsinaléhlavymrtvj'chkrálúkorunovanéstiíbrnj'mivínky...a
tak
ÍJkáza|jsemjiŽ dŤíve,jak a pročjest Mácha básnikem, zabranym
nebo
temného
vášnivě a s jemnost-i t"t. šťastnj.mid.o mrazivého,
nadzemskjlch
a
noci
kosmické
měsíčněa hvězdně zsinaléhokouzla
po ubledlfch
chŤestí
a
led
v
prostor , v nichž horké slzy tuhnou
1 - Spisy I' 104.
2 - Spisy I' 107.
3 - Spisy I' 91.
4 - SpisYI,92.

zmučen]i'ch
lícich; zde stačídodati' že s touto bytostnou láskou 1\{áchovou souvisí i zá|iba jeho pro čistéduchovéjevy, hry a klamy
optické, pro zrcadlení hvězd v tichych horskj'ch jezerech (,,Krkopaprsky poletující
Spisy I, 92),pro,,plačící
po dalekjlch
nošskápoué...
sázavskf...
Spisy I, 276), pro ',mrtvé jiskry nad
lesích..(,,Klášter
zbledlymi.., pro ,,tichépaprsky měsíce..,jež ,,|ežico
zŤícenirrami
smutnézapomenutínade zpustlfm městem..(Spisy I, 108),pro rozmary, kteréstrojímlha spojená s ranní záŤí(,,KŤivoklad...Spisy I, 9)
nebo lehk kouň, jenž,,krouŽínad městy a sníživse, plíŽíse po tváŤi
tichj,ch jezer,, (,,Krkonošskápouť...Spisy I, 92), pro ,,tŤepetavé
zásvity.., jaké tvoŤí,,parnépoledníslunce na vzdálenjlch horách..
(,,KŤivoklad..,Spisy I, 4t a 42), pro,,blysknavá kola.. ,,mušeksvítivfch.. (,,Máj.., Spisy II, 135),pro ,,severnízáÍ,,i,,bludice pout..
(tamže136),pro ,,tajemnésvětlo v jezera dálnémlrlně.. (t. 135),pro
,,bíléobláčk!,,,jež,,dálnjrmnebem plynou..,,,hvězdyrozplynulé,
stíny modra nebe.. (t. 129)' pro odstupĎovanéperspektivnéplány
krajinnéhopanoramatu na počátku I. (verš26 a n.) a III. zpěvu
,,Máje.., pro hry člun v jezeŤea optickf i koloristick! život, jejž
vyvolává činnostveslaŤská,pro zrakovou obraznost'již podněcují
otevŤenánebesa zápaďni k barevnémupathosu (,,Má1.., Intetmezzo
II., verš14 a n.).
Zde na,,Krkonošsképouti.. vzešla,zdá se, po prvéMáchovi myšlenka pŤírodylhostejnék osudu lidskému a zaujaté zcela starostí
o svéhmotnédílo;zde po prvéalespoí v jeho tvorbě jest určitěnapovězena. Ve vidění, které má jinoch na vrcholu Sněžčiněa v němŽ
proŽijev jednom dni zkratku celého,neustáleopakovaného,
stejného
a pŤitommarnéhoživotaa osudulidského,dostoupilčaspoledne,kdy
jsou pohŤbívánibratŤínavždy zemŤelíbratry živj.mi a provázeni ke
hrobu bratry ožilj'mi.V tuto právě chvíli, kdy bezmoc lidská sáhá na
něho svou strašidelnourukou a pokoŤujea drtí nejvice jeho srdce,
pohlédnejinoch clolri
,,na tozkošnoukvetoucíkrajinu.., svlažovanou
právě hustj'm jarním deŠtěm.Proti mrazné,
bezrltěšnéabstraktní
visi alegoricko-metafysické,
proti zoufalémuridělu člověka, r oztrženéhomezi ducha a hmotu a zmítajícíhose
mezi oběma a žijícíhotak

život neskutečnj.a pŤeludovf, položenajest tu vědomě a vfznamně
bytu pŤírodniho.
pozemského
a pokojná bezpečnost
sladká skutečnost
jakoby
usmívala' osení
se
,,Nad nírn jasné svitilo slunce, ce|á zem
zavánělo líbezněi sladce z dolri i na temenu hory, a radostn z dolu
hlahol ptactva mísilse v smutnézpěvy mnichŮ...A tu zdá se mladému
horyi hustj'déšt:,Mg iasnti
poutníku,,,jakobyšeptalyzdálkyšedé
zaidem,
my zrosimekuět uuadlg,abg
itt,otgt,a zduihrimečela,aniž kdg
nezhgnul,abguykuětlznouu i u ni líbeznouagd.riual!. ,Vg ušaksptiti
sen uěčn!,,znělo,j ako by secheclrtalimnichovémrtvi... (Spisy I'
buile-te
97.) PŤírodanejen věčněv klidu trvajícía věčněse obrozujíci,lybrŽ
formu lrmotnou,kdežtoduch
o poslednísvou nejmenší
i zaujatá péčí
lidskj' a jeho riděl jest jí riplně lhostejnj', jest zde pŤedmětemzávisti'
ža|obya stesku básníkova,a uvědoměnísi poměru nebo lépenepoměru toho zdrojem ironickéhopessimismuprávě jako u Leopardiho.l
pouti.. vykázal jí
Arne Novák ve svémrozboru ,,Krkonošské
"Ýsprávně:ukazuje
najisto
vojovémístomezi ,,Mnichem..a ,,Májem..;
k iomu i závěrečnj'motiv odvěce klidné a lhostejnépŤírody,ktery
pŤenáší
odtud Mácha do ,,Máje..,kde jej bohatě instrumentujejako
celou orchestrálnou skladbu. Již znám! lístek pŤi deníku Máchově,
kterj. podává plán básně teprve vznikající,ne jiŽ napsané rozdíl
tento bystŤevytknul Voborník- a jímžvykládá se obyčejně,,Máj..,
mluví jasně a patrně o tom, že protikladživota pŤirodníhoa Života
lidskéhojest vridčíma prrivodnímmotivem největšíhodílaMáchova.
básně jest oučelhlavní,slaviti májovcu pŤírodykrásu;
,,Následující
dosaŽeníoučelutohoto postavenajest doba mák tím snadnějšímu
jová pňírodyproti rozdilnj.m dobám života lidského.Tak u pŤíkladu
v čísleprvním tichá, vážnáatd. láska v pŤíroděproti divoké,vášnivé,
neziizenélásce člověka;tak téŽjiné vlastnosti májové pŤírodyproti
ostatních.Pověsttedyčili
podobnj,mživotalidskéhodobám v číslech
nj.brž jen tolik
povaŽovati,
děj básně této nesmí se co věc hlavní
hlavního
oučelu
z ďěje toho v báseĎ pÍijato, jak daleko k dosažení
nevvhnutecllnětňeba... Jižztěchto slov, vrženjlch na papír asi zcelá
l - Viz poznámky na konci knihy.

spontánněa v nichždníse teprve nejasněprvníposudzárodek slavné
básněMáchovy, plyne mimo každoupochybu,žeinspiracenejvětšího
dila Máchova jako vší jeho tvorby jest zcela patrně dualistická
a protikladná a že není smyslu v tom, hovoŤí-lise o Máchově monismu nebo pantheismu.
T:iž protikladny dualismus prostupuje všecku vyznamnou lyriku
Máchovu. Mácha neni z těch blaŽen]ichbásníkri - umělcri Života *
jimž dáno jest plně utonouti ve chvÍli a pŤetvoÍitise v ní ve vyšší,
nadosobnískoro orgán. Mácha nezná ani lyrického vykoupení chvile
v písni:jak vfmluvně hovoŤítomu, kdo umí esteticky usuzovati,
skutečnost,
žekdeko]i Mácha chce napsati pÍse ve vlastnímsmyslu
jest
jednotn1i,staticlrj', v momentu plně zakotvenjl ritvar
slova, to
duševněmelodick]f,napodobÍihned obsahově,vyrazově, formově
i stylově piseř lidovou: netvoŤí,nj'bržpatvoŤía skládá hotovétypické
složky básnicko.stylové,nezírá pŤímo,nj'brž obkresluje a ktesa tim
rázem na spisovateledruhéhonebo tŤetihoŤádutMáchovi nenípňáno,
aby se zahloubal plně ve chvíli a aby s ní splynul; aby mu
uztá|a v oblažujícícelek, plnost, lad, Ťád a svět: roztŤištuje"t'.,,it"
mu ji
ihned nová chvile se svfm drsnym naléhavfm poselstvím.Jest neustáIe puzen' zmitán a napínán chladn m a mučivfm procesem
dialektickjlm, kter:i se vyžívá v protikladech, dlouho mimo dosah
jeho srdce,a poesiejeho jest jen chvilkovj' most
neustáIeklenutf, ale
i neustáIerušen]Í
nacl nepŤátelskoua svárlivou polaritou všechjivotníchdějri' Na disonanci,to jest na kontrastu dvou následn:ichstavri,
jest založenanejlepšía nejvlastnějšílyrika Máchova,
]rterá * a to
jest vyznamné_ končívápravidelně pŤíkrou
antithesínebo dicho.
tomií nebo aktem zoufalství, jimž touži básnik vyplniti mučivou
propast rozstouplou ve věcech i mezi věcmi, a která podle
toho
b vá častotektonicky tvrdě roubena z hol](,chvět proti
sobě vzepreprostoupena stručn1imi otázkami, odpověďrni, v1 kňiky.
:i.n .i
otazník,
vykŤičník,
nejednoui znásobenj,'a pausa'roztínajicinejednou jak.o mečovfm ostňím
verš ve dví, jsou typická interpunkční
znaménkaMáclrova. Stačí,
ur,edrtJizde jen někteiéz nejvj'znamnějšíchveršriMáclrovj,ch,aby
byla bezesporněprokázána jeho duševni

i vfrazová. ,,Dalekáécestamá -marné voláníll..;
methodakoncepční
-Vilémell
,,Bezkonceláska jel _Zklamánat láska mál..;,,Hynkul
_
-Jarmilottt..;,,on nejdet- jiŽ se nenavrátil..;,,Nikdy_nikde
žádn! cíl..; ,,Sok - otec mfijt vrah - jeho syn, on svŮdce dívky
mojíi - Neznámj' mně. - Strašnj'mrij činPronesl pomstu dvojí..;
- V Života sen Byl jsem já
,,Čívinou kletbu nesu? Ne vinou svoul
_
snad jen vyváben, Bych ztrestal jeho vinu?..; ,,Časněi věčně?
_..;
věčně- čas..;,,Pročotec m j ? - Pročsvridcetvrij? Má kletba
_..;
_
,,Budoucíčas?t Zítiejšíden?l
,,Jak světlo - stin se stŤídá..;
-temná
je
-;
noct ,,Kdo ví? -Ach Žáďn! neví... ,,Hluboká noc
_
Temnějšímně nastává - _ -Pryč myŠlenkott..-;,,Tail žádn!
žáďn! _ žádn! svit..; ,'Vše bez konce _ tam není chvil..; ,'Tam
- žádn! hlas - Bez
žádn! - žáďn! _ gi| -..; ,,Bez konce ticho
-,3.
,,Duch m j _ duch múj
konce místo- noc - i čas_
pot
a dušemát..; ,,Jakž byla vyšla - hynou..; ,,Po tváŤi slzy
-na
stojí
_tichj.
níŽ
hoŤe
zpév.,3,,Po
a krev; V rlstechspíšepot
- zhy.
háj Mladistvf hučí_ smutn stesk.. -; ,,Pán náš zhynult
jasnéI
nullt -zhynulllt..; ,,Temnánocitjasná nocil..;,,Vy hvězdy
_
Vy hvězdy ve vj,šit..;,'Ach' a jen země bude mát..; ,,Mrtvo kolem
pustota jen pouhá..;,,Chtěljsem kvítí- noc jen slzy měla..;,,Šírou
zemi kryje slza němált - Či ne s|za? _ snad jen kapky rosnél..;
je všecky zničilden..;
',Snovémoji, běda - snovébyliY_ Jestoty
a na prsa horoucíPouhou,
Po ráji
,,Rámě svoje rozestíraljsem
_ sklesne,
lásky prázánou tisknu zem,,; ,,Již tam došel - nic, tu
zajdel..;,,Neb kam vzhlédnu,tam mně schází - tváŤ..;,,Mt1j?otec
- chladnéjest;
neslyší_ a matka mi umírá..; ,,Zd'e vzejde slunce
- Mníš,Že
-;
hroby?
- Vyvstane kvítí
zvadlj. květ..
,,Vidíš
- Ti
je
mrtví?
mrtví spí Beze snri? - Net - Jinf svět baví..;,,Tiší
Že znoyl žiii? _Vlastní v lí svou?.. atd.; ,,Ó by mohl navždy hrob
mne krftit _Věčné nict v tvrlj já se vrhu klín..;,,Pod pahrbkem :
tam je tichj sen..;,,Ticho pusté- já jen v stŤeduStojím,slza lpí
- jen
na hledu, A na srdci _ věčnj'bol..; ,,V hrobě jak v Životě
-Ó
slyš,
sáml..;,,Slyš,páŽemrijl -Darmo volání..;,,Aproto slyš
vstŤíc
vlasti
smáti
Své
budeš
pojď spáti..; ,,Snaclže se ve tmách

senjako senl..;,,Zdažto ona - a jen rrižedŤímá?- Čispi ona, a jen
rrlŽekvěte? -,RrlŽe květel. Rtlžejen? _ Iduno -..; ,,Pane,panel panell zrlstaĎ se mnou!l Zústafise mnou' neb chce večerbj.tilll..;
,,Sáhnu po ní; _ mok ten rista zrosí;- V ducha tma mi sype mrak
a mrakl _ }|1, jak chladnov noci pustéŤíšit!..

Sama vniterná básnická koncepce Máchova jest tedy skrz naskrz
dualistická a protikladně pohnutá, a dramaticky kontrastová jest
i jeho vnějšíkomposice formová. Tato komposicejest i do krajnosti
uvolněná ve smyslu vkusu dobového;Mácha byl takéSynemsvédoby,
která risty svfch romantickj.ch theoretikri h]ásala právo, ano pŤímo
povinnost pro tvtirčíhoducha, nedbati genrri básnickfch a jich mezi,
nj'brŽ mísiti je všecky vespolek a budovati i stupi'rovati uměleckf
čin na jich kontrastech. Friedrich Schlegel psal svémubratru svúj
sen pňíštího
básnickéhopokroku synkretismem všechforem a genrú:
,,Romantická poesie jest všeobecnápoesie progressivná.Jejím určenim jest nejen spojiti znova všeckyrozloučené
druhy poesiea sblížiti
poesii s filosofiía rétorikou.Chce a má také hned mísiti, hned slučovati poesii a prÓzu, geniálnost a kritičnost, poesii umělou a poesii
pŤírodní...
A ve Francii obdobně Victor Hugo radí k potlačenívšechurčitj'ch
genrri.Genry jsou prf cosi časového
a uměléhoa cta k jejich domněljlm hranicím a konvencím jest prf jen historická tradice, již chce
právě romantismzničiti.V pŤedmluvěk ,,Ódám a baladám.. r. 1826
píše:,,Slyšíšdenně pŤi literárních vftvorech hovoŤiti o d stojnosti
toho genru, o konuencichgenru onoho, o meztchtoho, o iÍšÍclr
onoho;
tragediezakazuje,co romrin dovoluje; pÍse snáší,čeho da nedovoluje atd. . . . Autor tétoknihy má neštěstí,ženičemuz toho nerozunrí.
Hledá v tom věci a na|ézájen slova; zdá se mu, že,co jest v pravdě
krásnéa' pravdivé,jest krásnéa pravdivévšude;že,co je dramatické
v románě, bude dramatickéna scéně;že,co je lyrické v kupletu, bude
lyrické ve strofě: že konečněa vždycky jediné opravdovérozlišení
v dílechduchovfch jest rozlišení
dobréhoa zlého. . ...

Tvorba Máchova ve své formové komposici mísí klidně živly dramatické, epické i lyrické. Románová prÓza jeho - avšak jen mladší,
v ,,KŤivokladě.. a v ,,Karlově Tfně.., ne později v,,Matince.. a v ,,Cikánech.. -pňecházi náhle v pňímf dialog dramatick , ato ibez jakéhokoliv drivodu vnitŤního, na pŤíklad v zce|a klidné rozprávce drvoštěpri pŤi práci na počátku ,'Kňivokladu... V ,,Malince.. a v ,,Cikánech.. písněa básně a častoznačnéhorozsahu jsou vkládány do prÓzy.
Novela ,,Marinka.. má ,,ouverturou.. znělku a jinou lyrickou báseů
,,intermezzem,, mezi,,dějstvím.. prvním a druhj'm; ,,finale.. jest zase
objemná lyrická báseĎ. Epická exposice ,,Krkonošské pouti., jest
psána veršem, kdežto vlastní meditace a vise jsou podány prÓzou.
Jednotlivé kapitoly,,Návratu.. prisobíjako t. zv. báseř prÓzou, titvar,
kter1i si oblíbil romantism, jenž setŤel mez mezi prÓzou a veršem.
Tvorba Máchova jest tedy vniterně i vnějškově, obsahově i formově rozporná; lrarmonie, v niž jsou rozváděny tyto základní disonance'
jest dočasná, chvilková, stále boŤená. Mácha byl však nejen básník,
ale i umělec, to jest duch velkého uvědomění stylového. Co uvádí Sabina z jeho rozhovor o slohu, co sám napsal pŤíspěvkemke genesi
,,Máje.., ukazuje nám jej umělcem znamenité síly a bystrosti kritické.
Jaká správná sebeanalysa jest v tom, pojímá-li a cítili děj ''Máje..
jako cosi zcela podružného;jaké perspektivy na vlastní jeho tvorbu
otevÍrá jeho poznámka Sabinovi, v niž zmiúuje se o tom i onom novějším spise, ,,jehožprauri cena a prau! pťtuabieitině na mluuě se za.
klridd,,,t nebo jiná zmínka o písni,'Ha' ty naše slunce..' jež prj.ptisobila v něj ,,ne pouze tím, co v ní |eŽi, ale mnohem uícetlm, co ue mně
probudila a uždgznouu probuzuie.,! V těchto jemnj,ch kritickj'ch nápovědích jsou zŤejmě ulrryty postuláty stylu hudebně.sugestivného,
tak, jak jej vytvoŤil a pŤedal odkazem moderní česképoesii Mácha
sám.
Máchovi bylo tŤeba media, v němž by smíŤil kontrasty a rozpory
svélro nitra a utišil odboj svého ducha, a mediem tím byla mu lrudba
slovná a větná, právě jalio velilrj'm romantickÝnr prosatérrim fran.
1 - Spisy Sabinova vydání II' 494.

couzskfm, Rousseauovi,Bernardinovi de Saint-Pierre, Chateaubriandovi, Flaubertovi; a jako tito tvťrrcovéa obroditelékrásné prÓzy
francouzskétvoňí i Mácha - a právě pŤedevším
t'e své románové
a povídkovéprÓze - a častos odvahou až šíleněvybojnou hudebně
samostatnf a svéprávn;Íobraz, kter1f má svou absolutní uměleckou
pravdu mimo vnějškovysvět a život,mimo všeckupravděpodobnost
empirickou.1 Nepopisuje věrně pŤirody, nevystihuje slrutečnosti,
ji znouapo zákonech a methodou novéslovnéharmonie
nlbrž ugtu;tiii
inversemi slovoslednjlmi,skladem zvukri, kombinacemi caesur,tkání
aliterací; vnějšíděje a vnějšískutečnosttransponuje velmi sloŽitym
a vfbojn1fm uměnim slovnéobrazivosti hudebnív nezávislé,karakteristicky krásnéabolratéritvary,kteréžijípro sebe a v sobě samostat.
nj.m životem uměleckéstylovosti.

B
Stylově obrazivj, mechanismMáchriv,jeho síla,jemnost a ráz, ncbyly posud skoro pŤedmětemkritického šetňenía rozboru; a pŤece,
lze-li odkud získati pohledri do privatissima básníkovy duše,tož jen
odtud; a lze-li kde pozorovati básníkovu sílu tvrirčípňi díle,tož jen
zde. Pouze Arne Novák zkoumal podrobněve IV' kapitole své,,Máchovy Krkonošsképouti.. básnick1i vj'raz Mách v, pčedemv této
,,Pouti.. a v ,,Máji.., pokud vyjádŤilsvětelnéa barevnécitěníbásníkovo a srovnaljej po tétostránces vfrazem Byronov m v,,Giauru..,
a v,,HebrejChillonském..
,,Korsaru.o,,,Larovi..,,,Parisině..,,'Vězni
skj'ch melodiích..a dospělk cennémuresultátu,že,,Máchabyl v obještěpii koncepci ,Máje. byronistou nejen
dobí ,Mnicha. a částečně
fantasií a náIadou, nj.brŽ i zrakem..' avšak ,,když byl pŤekonalBy.
rona v podstatnjlch věcech, pŤestalmu podléhatii v oblasti optické:
1 - Popisivjlkladtohotoestetickéhodějetvr1rč|ho,svrchovaněkarakteristického
pro básnickou tvorbu všehoromantismu, viz v tétoknize v studii o Jeanu Jacques
Rousseauovi, str, 32.

i po této
'Máj.značíjiŽ statečnj'krokk básnickémuosamostatnění
se skoro
obmezil
ričelu
stránce...l Arne Nová]<pŤirozeněke svému
jejich
jména
stylového
a
jen na šetfenípŤídavného
a podstatného
skladu u Máchy - ale to jsou spíšestatickésloŽky básníkovavyrazu;
analysu vfrazu Máchova i na jinéstránky a upŤesv j zŤekdo rozšíňí
tel hlavně ke slovesumáchovskému,dojdejiž v ,,Máji.. samémk v1ia tento pŤíznivysoud o vnitŤsledku pro Máchu ještěpŤíznivějšimu;
ním máchovskémsvérázua o vnitňnímáchovsképrivodnostivzroste
tresmírněještě tomu, kdo v odhad svťrjzabéŤecelé dílo Máchovo'
i jeho dílopr\zovéa právě je'
Byron ne nadarmo ceiy Život, od počátkúsvé dráhy básnické <io
jejíhosklonu,bránil poesieklasické
a pŤedemjejíhovelmistra,Popea,
proti novotáŤrim;nejprve ve svéliterární satiŤe,,English Bards and
Scotch Reviewers..(1808)'pak ve svych listech Mr. Murrayovi, posléze ve svépolemice s Bowlesem,,,Letter to*{.*'on the Rev' W. L.
Bowles' Strictures on the Life and Writings of Pope, Ravenna, February 7th, 1821..nedlouhopŤedsvou smrtí.Byron vidí lrriterion básnické tvorby jako klasikovéve vkusu a klade Popea po všechstránkách
tvorby básnické nekonečněnad sebe i všecky své vrstevníky nejen
stylem, ale i rázem jeho obraznosti.,,Pokud tj'čese poesievlibec,..
čímvíce o tom pňepišeMurrayovi 15. záIi 7877,,,jsem pŤesvědčen,
m;fšlím,žeon (Moore) a my ušichni Scott, Southey, Wordsworth,
I\{oore,Campbell,já - bloudímejeden jako druhj'; Že jsme oddáni
špatnérevolucionáŤskébásnické nauce nebo špatnj'm revolucionáŤsk1imnaukám, kterénestojísamy o sobě za čerta. . . Vzal jsem básně
l\{ooreovy,své a několika jinjlch, četl jsem je znova stránku vedle
stránky s verši Popeov1imi a byl jsem opravdu udiven (neměl jsem
ovšembjlt) a pokoŤennesmírnouvzdálenostíco do myšlenky,harmoz dovášněa inuence,ježdělímužíčka
nie, činnosti,ano i obraznosti,
Císaňství.
Pozdního
by královny Anny od nás ostatních spisovatelri
Spolehnětena mne' jest to na jednéstraněcelj Horác, na druhéstra1 - Máchova ,,Krkonošská pouť... Rozbírá Arne Novák. Separát z ,,Listú Íilo.
Iogickfch" 1911. Stran 24.

ně celj. Claudian v našískupině; a kdybych mohl začÍtiznova, pňetvoŤil bych se podle toho... Byronovi Pope jest ,,Ťeck$chrám nejčistší
architektury..; co postavili vedle něho vrstevníciByronovi, jest
jen,,mešita..;
nespokojujíprj'se všakjen pitvornostísvéstavby,',jest
jim tŤebazničiti ještěantickj. památník dokonalékrásy, kterj' pŤedcháze| pŤednimi a kterj' pňikrj'vá navždy hanbou je i díla jejich...
Byronovi novéŽivly, kterévnášejíromantikovév poesii, popis, exotism, obraznost,invence, realism jsou cosi snadnéhoa pŤedmětně
hrubého;vrcholem poesiejest a bude prf vždycky poesie rozumově.
mravní,jak ji pojímalatvoŤilPope. Mnoho hluku tropí prj' ,,denní
vlast.
mÓda s obraznostía invencí..a pŤecejsou to prjl ,'nejvšednější
nosti..:,,irskj'sedlák,vstoupí-limu do hlavy trochu whisky, naobrazní
a natvoŤítoho víc, neŽ tŤebak vj'robě básně moderní...odpor Byronriv k vrstevnickémoderni,romanticképoesii anglickéjest pŤiznačnf ; Byron mluví zde bezděky pro domo. Byron nebyl a nenítím velkj'm básnickym tvrircem a novotáŤem,kterjm jej dlouho pokládali
na pevnině evropské;Wordsworth, Keats - ten Keats, kterjl jedenadvacetiletf r. 1816 v básni ,,Sleep and Poetry..l sloŽil otevňené
vyznání víry romantickéa rltočilprudce na klasiky, ,,kteŤíprf hou.
pali se na dŤevěném
koni a domnívalise,Že to je Pegas..- a Coleridge
jsou nejenvětšíbásnícia umělci slovesní,lidéhlubokévnitŤnímelodie,
ale i ztělesnitelénovj'ch zptisobticítěnía vnímáníbásnického;Byron
vědle nich jest v mnohémsměru ,,vieux jeu.., pŤedstavitelrizkého,
starého,ironicky-racionálnéhosvěta a nejlepšítam, kde se mu otevť'eně pŤiblÍžil
a oddal. Básnickj.vj.raz Byronriv jest mnohem méněrevoluční,nežse do nedávna vědělo a věŤilona pevnině evropské.Byron jest naopak tradičníkv tom, co jest rozhodnépro tvorbu básnickou: v methodě svéobrazivosti slovné,ve vnitÍnímmechanismu své
vfrazovosti. Zejménasloveso, které u romaniikri vŤe energiía nese
celf vfboj citovy, klenouc se nad sváry nitra a nad protiklady stavú
či děj a spájejícčastonásilně v jeden svazek živly odbojnéa vzpur.
1 . ,,Sleepand Poetry.. vyttán byl v ,,Poems..r. 1817, ale psán jest rok pŤedtím.
Místo,na něžnarážím:verš 151 a n.

Již v ''Máji.. jest
né,b1ivá u Byrona abstraktněklidnéa všeobecné,
vnitŤnínapětí i názornost slovesa většíneŽ v básních Byronov}ch,
kterébfvají kladeny mu Za vzor. V Byronovi nenalezljsem pŤíkladu
Máchovu obrazu z počátku,,Máje..: ,'Dál blyštil bledy dvor stín,
bIíža bIíž,jakv objetíby níŽa nížSe uinulg v souJenžk sobě štyužd.g
energie,jaká napiná slovesoo něco dále:
mraku klín,,;ani téstručné
]áskou kaŽdj' tvor... Byron mluví sice
,,V e plnou - V časlásky
o lásce Giaurověja.koo lásce Žhavéjako ,,lávy proud, jenŽ vŤev pla.
mennéhrudi E'tnině,, - but mine was like tlre lava.flood that boils
in Aetna's breast of flame - ale vyslovuje to nepŤímo,perifrází,tímto karakteristicky klasickym procesem zeslabrrjícím,zmírĎujícím
V Byronovi nenítaké personifikacetak Živé'jaká
a prostŤedlrujícím.
jest v tomto verši,,Májovém..:Sloup sloupukolem ramenosi podduri
jako pra-rí-liMácha: ,,Po
ani obrazu tak smělélro,
temnotou noční..,
měsícetváŤíjak mračnaidou, Zahalil u ně vězefidušisuou...(Aktivitu
máchovskéhoslovesajest moŽnozde velmi dobŤezměŤit:ne mračna
zaha]ila duši vězfiovu, nj'brž:vězeĎ zahalil duši sYou ve mračnal)
energii a názorovou ritočnostmá také jinj'
Nevšednípersoniíikační
strážce,a lampy záŤPŤedsamouvězně
obrazz II. zpěvu: ,,PŤistoupí
nlbrž vstoupíjako živá, pohybujícíse
ustoupítváŤ..;ne: padne
bytostl A hned za tim:.,,oko spočívánehnutéJak v neskončenost
a silnější
napnuté..- i toto ,'napnuté..jest rnnohemenergičtější
pŤezpěvu
III.
v
by
bylo
konvenčnější,,pohroužené...
než
vniterně
Márr
slovesné
energie
krásnym dokladem této obrazivéa vfrazové
-libé
-co
Tam
vání
zpěvu
chy jest tento passus:,,A větru ranního
v dolu zelenérnroznášíbílj.květ, Tam íí.dínad lesy diuoklch husi let,
Tam zase po horách mladistvéstromky sklání...Jakj.m bohatstvím
funkcí jest tu pŤímoobtiženačinnostvětru a jak odvážnj' jest intesuverénněpŤesvšeckupravdělektualismtŤetího
verše,jenŽ se pŤenáší
podobnosttA v témŽezpěvu:,,Tam v modrédálce skály lom Kvetoucí
bŤehjezeratiží,,- ne skály lom zdvihá se nebotrčínebose sklánínad
bŤehemjezernym, ne: nybrŽ tížíiei! A v Intermezzu II. stejná enerhory proti sobě,z jednék druhémrak pÍepnugičnostslovesná:,,Stojí
báNestačí
t! Je co temnj'strop k/entrl, Jednu k druhépevně uí.že...

sníku obraz pŤepínajícíhoklenutélro stropu; situaci dokresluje jeŠtě
pŤimj'm slovesem krajní násilné alrtivnostil K této vj'bojnosti slovesné nenalezl jsem tr Byrona obdoby' která by mohla byti Máchovi vzorem, alespoĎ ne v té částijeho díla, kterou zna].1
A v soudě tomto utvrdíš se, čteš-lipozorně prÓzu Máclrovu, v níž
neměl pŤímj'clrvzor a nejméně v]irazovych. V ,,KŤivokladu.. nacl
skalnatou pěšinou ,,uldlo hustélískovékŤoví..(Spisy I. 6)' TamŽe (str.
16) čte se: ''co zatím naproti něrtru kat se podobal, jakoby hluboko
klesl1i toiži| Z nelrodnych jeho okoličnosti uglonoulí navrch, k Žádané
vyvj.šenosti...Ne: probrati se, vydrati se, ani ne vyplynouti - nj.brž
agtonouti-jaká energie zoufalství jest v tomto slovese a jak zároveĎ
ukryto v něm, že snaha katova jest marná: vytonutí napovídá utonulcet Na str. 46: ,,požár ohnivj, dmul se dalcko za nim,, a ,,černé
prosté vlasy jeho sgčelgve větru horkém... Jinde ,,hr znf
směch
katriv.. jest ,,jalro piimrzl! v bledém obličeji.. (str. 54).2 v ,'Cikárrech..na str. 101 ,,v rozplakaném jitru chladná m]ha doléhti(neza.
chycuje se nebo věsí se) na skalnatá prsa strání..;na str. 142,,papršlek
bíléhod.nezautual (ne: vpadal) škulinou v jeskyni..; na str. 163 ,,mračno se valilo nakvap od západu aco padajicí nebe (ne: co nÍžící
se nebo
klesající)blížilose k žiznivé zemi,,, na str. 230:,,ani v nejtiššíŠepot
nerozploulyse myšlenky jeho.. -myšlenky rozplouly se v šepot: kdo
vyanalysuje jemnost i čarovnou krásu a zárovefi smělost tohtito obra.
zu, kdo povšímne si zde mistrného uŽití slovesného modu? Aby bylo
možno uvědomiti si tvrirčí obrazivou a vfrazovou práci zavinutou do
tohoto obrazu, kolika analvtickÝclr vět bude tŤebal Asi těclrto: Myš.
1 . V1ivody tyto bylo by tŤeba doplniti i ryze Íilologickfm rozborem slovesa
mác\ovského; upozorřuji jen na mistrn$ zprisob, jak$m ovládá Mácha slovesny
modus, osudnérlskalítolika básníkri česk ch, i moderníchl ,,Uzpurniu, jak daleko
jsem nrohl oko sue, kráčím vpÍed, strachuje se, zdali po houslích sáhne.., čte se
v ,,}Iarince..(Spisy I' 71). Energie projevuje se již ve volbě slovesa,ale jak ji zesiluje
ještěmistrně volen! modusl ,,Tichá ňeko, stňíbrnétvé tkání V májov$ mne uuábÍIo
sen... (,,Mnich.., Spisy II' 158.) Tento lichotnf děj jest vystižen mistrně nejen slovesem, ale i modcm jeho,
2.Ts,ž obraz v,,x{nichu.. (Spisy II, 158):,,I byl to hrťrzn$smích, pŤimrzl$
v tváĎi snrích...

lenky nevyslovené,tot jsou ticho dušepodobnétichu hladiny vodní
nebo vrstvy vzduchové;vzruší-lise hladina vodní nebo oblast vzduticho cuše
chová pohybem plynulj'm, rozpluje se ve vlny: tak zrušené
v myšlenkáchzaiatépŤecházív šepot.A jakf patlros energiei v odstíjako zdel Na str. 241 v ,,Karlově Tyně..: ,,jasně
nech nejjemnějších
měsícemosvětlená okna modravédoutnalg...A na str. 242 praví jinoch se shakespearovskysložitoustručnostík starci: ,,Děsíškreuz obličejesamotnéhopoutníka...Jaky pathosenergielNebásníkpotŤeboval by dvakrát tolika slov, aby abstraktně rozumově vypověděl, co
zde bleskověvyryl a jako v hieroglyfsvinul Mácha; asi těchto:,,Děsíšpoutníka,aŽ krev ztváÍe jeho vyplašenaodtékáa hrne se k srdci...
Na konci ,,Cikánri.. dlouhá silnice ,,v dálce - co zavŤenáŤeka v temnépadd hory,,. v ,,KlášteŤesázavském..na str. 273 taktéž,,zapadala les .. a tamrostlá pěšina... . . ,,do dalekych - nepŤehlednych
Že na str. 278 mluví se o ,,obrazu zvíŤetnice,která z temnomodrého
shlíŽejícnebe, ustavičněpŤedčlunemplouti se zďál.a,,.Zase ta aktivnost, ta energieslovesnái pŤirikazech nejpokojnějších
a nejduchovějšíchlJinf básník Ťeklby prostě, že zviŤetnicezrcadlila se nebo mihotala se na vodní hladině pÍed člunem.Do téžekategorie optického
ilusionismu vyslovenéhos velikou energiíslovesnou dá se zaŤaditi
i kouzelněkrásnf a vzdušněsmělj'postŤeh
z ,,Karlova Tj'na..(str.241):
věž (vyšehrad''lehkj, obláčekměsícempolitf rozrciželse o nejvyšší
skou), jejížto dlouhf stín se roz|oži|pÍes Ťekupo vybledléptidě...
Jan Voborník ve své monografii o Máchovi napsal: ,,Zvláštníje
Máchova jednoduclrostprostŤedkria prostota slohu i slovníku.odkud
to? Pročnenívfmluvnostjeho nádherná a bohatá?..1Tvrzeníto jest
pravděco nejvícevzdáIené
riplněpochopenítvrirčía oba znemožĎuje
razivě slohovéčinnostiMáchovy. Slolr Máchriv jest pravy opak toho'
co lze nazvati prostym; sloh Máchťrvnejen žeje složit ' jest namnoze
pÍímosám sobě ričelem.A vj'razovéprostŤedkyjeho nejsou také pŤirozenénebo ,,jednoduclré..,
ano
nybržjsou soustavněuměléa složité,
i násilné,jak tomu bfvá u každéhovelikéhotv rce slovesného.
1 - Karel Hynek Mácha 1907.Strana 83.

Pňi pečlivéčetběkrásnéprÓzy Máchovy upozornína sebe záhy tato
skutečnost:mezi větami o pravidelnémčeskémslovosleděvyskytují
se náhle věty o slovosleděvelmi umělém'ano násilném,kteréodlišují
světy pro sebe,
se pŤíkÍe
od svéhookolí a strmí nad ně jako uzavŤené
jako umělé tvary, žijícísvj'm vlastnímživotema po svj,ch vlastních
zákonech. Kam aŽ jde strojenosta umělost Máchova slovosledu,jak1ich inversí se dopouští,toho strij zde pňíkladzvláště vj.razn1i.Na
15. stránce,,KŤivokladu..čtese věta: ,,Krvavym, ty lidomorno,nálrrobkemjsi bezvŮlemojímdrikazriml..Věta p sobíjako rebus a jest
tŤebadosti duševnínámahy, aby ji čtenáŤpochopil. Král v monologu
lrraje si antinomiísvésituace:jest králem i vězněm zároveĎt Jest tedy
rryníbezvoln ml Ale měl kdy vrili? opravdu svobodnou vrili? Má ji
král? Má ji člověkvribec? Nel I rozsudky,ježvynesl jako král' byly
bezvolné.A oběti, ježdal uvrhnouti do lidomornY, jsou tedy d kazem
bezv le jeho. A těmto drikazrim bezvrile jeho (- lidem zahynulym
v lidomorně) jest lidomorna krvavfm náhrobkem. obraz jest zňejmě
násilnj., sloŽitf a zavi|y, ale také mohutnj' a nikterak osamocenf
v Máchovi.
Mácha v prÓze dospěl k ryze a pojmově romantickétvorbě obrazu
pro obraz,k nádlrernéa bohatévymluvnosti, která se opíjísama sebou
a vytváŤísi po vlastníchzákoneclr světy krásy imaginárné.V Máchometafory.., jalro se rozpoutalo ve
vě prÓze rozpoutává se ,,šílenství
velikj'ch prosatérechfrancouzskfch, v Chateaubriandovi a Flauber.tovi; vznikají v ní obrazy složityclra vzdálenych zrakov1ich,sluchovfch, citovjlch i myšlenkoviich asociací,paralel a obdob, destiláty
z destilátri skutečnosti,vyvolanéne proto, aby byla ozŤejměnaa pŤiblíženačtenáŤinějaká skutečnostlidská nebo pŤirodní,nybrŽ pro
samu hašišovou
rozkošhalucinace,pro kouzelnéa opojné,karakteristicky krásnéritvary rytmické a melodické,pro jiski.ivou a dráŽdivtlu lrru sensacíslovnjch; vznikají obrazy, pŤinichŽ postŤehskutečnosti neblvá ničím neŽ vychodiskem samostatnéa svéučelué
síly
imaginačnia vjrrazové,naráŽkou, která otŤese,rozechvěje a uvede
v první pohyb sloŽitj. a nesmírnějemně zharmonisovany aparát duševní,rozehrávajícíse pak jiŽ ve lrru zcela sanro čelnoua svéprávDuše a dílo 5

obrazriNIáchovj.chptltvrdíti
nou. Podrobnf rozbor nejvj.značnějšíoh
tento zákon.
V ,,KŤivokladě..na str. B čtese tento krásnj' abraz:,,Klopot koní
po skalnatépridě rozléhalse dolem. V tom slyšetiŤinkotza pňedními
právě, iakobgbělau!pcprslek,Ietělo
jezdci.
-něco ohlídnou se tito i Stivín, a
pÍeszdbradliv hlubinu mezi vrcholky jedlí a zmize\ov.husté
tmě... Tento mihotavj. duchově-opticky obraz stupťrujetajemné
kouzlo scény.A pŤece,co se stalo? Tento letící,,bělavf paprslek..není
nikdo jinj' neŽ kolohnát Honza Nebojímse,kteréhosvrhl král s koně
do propasti. Jak daleko jest od skutečnostik tétokouzelnénretafoŤe!
mezi
a 1at.amostatnj.m Životem žijel Nebot nenínijakéhospŤíznění
leticím bělavj'm paprskem a pacholkem, padajícímdo propasti, neŽ
nejvšeobecnějšídějpohybutAmetaforaneozŤejmujenikterakskutkovéhoděje, o kterj.tu jde, to jest pádu člověkovado propasti. Na téže
stránce: ,,Nebylo však ničehoŽk spatŤení,lečjednotlivá vysoko strmícíštíhlávěž nad hustou mlhu co osaměIéskaliskoz alniciho se moie... Ani tento obraz nemá ričelempoučeníčtenáňova.VěŽ noŤicíse
z mlhy jest nám jev mnohem bližšía srozumitelnějšínež exotickj'
její
moÍskj' obraz, kterj' jej chce vysvětliti. Na str. 9: ,,Začervenalé
krŮže
činila,
záŤe
ranní
(roz. lidomorny) kamení a m]hou ztemnělá
se ziltilg,a vlnícíse mlha prisobila,jako by se
pěje krue na ní ugvsttiuati
věŽ pověstná u ulparu ranntm potdcelaa duchovézde zavražděnyclt
jakobg oblétouati
zapomenut!su ! htob,,,'obrazzasedalekj.skutečnosti,
tvoŤenj'jenpro slovn1ipathos. Strana 23: ',Strašnj'tentovj'jev na
tváŤi jeho byl co ulurh a zbouÍentsopkgiloutnaiící,po kterémžtohlu- Nejisté však
boké a tajemné na obličejjeho se navrátilo ticho.
usmání na kaŽdy večerv pohledu
a blízkézbouŤenípŤedpovídající
moÍeu nepokoin ch se pliží
jako
lazutoué
hluboké
jeho doutnalo,
kďy
Není nejmenšípochyby o tom, žetato vzdálená, vznešeně
diímotdch,,.
a moŤskéneosvítía nepŤiblíží
tajemná pŤirovnáníz činnostisopečné
nikterak čtenáŤidějri duševních,kteréprožívalkat. Strana 41: ,,Chaloupky, za nimižjasně ranní záŤedoutnala, roztroušenépo vj'chodstiny, iako bg
níchkopcích,tvoŤilypĚedzlatou branou jitra ostréčerné
jest
ZaseTyze
pÍístrachgsttilgna strtiži prchaiicí'noci,,. Krásnj. obraz

verbálnjl. Item: ,,A ty lesíky na jejich vrcholcích (na vrcholcích hor),
co zatím ostatní jic}r díl hol1i jest, činíje podobny neuěstěpod aěncem
plačici.,. (Str. 42.) Strana 46: ,,Dlouh;jlm sk'okem cválal černy jeho
kriĎ s nově nabytou bujností; červeny plášt v parném papršlku poledního slunce co požtir ohniu! dmul se daleko za nim, a černéprosté
vlasy jelro sgčelgue uětru horkém' kter1i tamto za vzdá|enymi horami
jednotlivé pŤenášejeobláčky, zachvíval zde stíny dubri po obou stra.
nách silnice,,. obraz pro psychick1i mechanism Máchtiv svrchcvaně
vyznamny a poučnj'. Básník vychází z pŤejemnělého,ale správného
postŤehuzrakového, hodného Delacroix: dojem, jakjl prisobí červeny
plášt jezdce uhánějícíhov parnémletním slunci; ale postŤehtento jest
jen vychodiskem vlastní obrazivě-stylové tvorby: básník zachytí se
pŤedstavy ohnivého požáru,.a ta zavede nebo lépe zanese jej ihned
v čirouneskutečnost;požár vyvolá v něm syčícívlas, cosi, co jest jako
fakt riplně nemožné'A povšimni si' jak mistrně jest celá věta instrumentována! Všimni si aliterrrjicíchp: plášt v parném papršlku poledního slunce co požár ohnivj.; vŠimni si dále, jak nereálnou pŤedstavu
hoŤícíclrvlas nesou s: prosté vlasy jeho syčely. A jak vribec absolutní zvuková krása ovládá a určuje cely děj a všecky pŤecistavy, z nichž
jest sloŽen a snesen! Strana 64: ,,ostatní tvorové v pozdálí jeho stojí
co polozapadlé,polouhaslé plaminky, až pos|ézev bezsnivém sny jeho
pohynou spaní... Jaká melancholická melodie, jakj. jemny, raÍinovany rytmus, jaká smyslná instrumentace tohoto obrazu, kterjl však
nepŤispívánijak k zjasnění situace. Item na téžestránce:,,Nad Hirš.
perkem hust1f se dmul kouŤ, až pojednou rozevŤev se, vyhlížel co
obruba temná jasně krásného obrazu; neb za rozpuklinou jeho stál
zdrceny hrad JestŤábi co Ioď morska, u pestrlch barurich obléduhg iako
za bareunlm ztiuoiem,, - popis zase ryze pitoreskní. Strana 65: ,,Tak
sestupují kníŽata v stáŤí šedéms trrin zlatoskvoucích, aby, sotva
navráceni Životu, zemŤeli v náruči lásky mezi lidem svjlm... A cely
tento nádherně vjlmluvn:i a majestátny obraz jest utkán proto, aby
ilustroval clěj tak prostinkjl a samozŤejmf jako jest pácl nažloutlého
listku stromového snášeného větrem s hory do ridolít Strana 66:
,,Zhlédnu vzhriru: velká věŽ stála co pÍísttachnočntnad,námi, ostatní

jeií pkišt,,,Popis zase zcela verbálnf
zŤíceninybyly co rozprostÍeng
její šat byl co stinng
poii, souctrotivj Marinky na str. 83: ,,bílj'
i"t.o
",d.u
ztÍí,a černévlasyjejí co temnti mLhana urcholku
áuiha, co sněhobíIti
tmou opět rozestíratibudu rámě svá za ni.
;;;i"i,i íop,,i,,.,,Čirou
se osamolněcotnj.mi postavami a pŤeludysvych snri, až cfuipajicího
probudí
ledovj'mi
Iéhostromu mneI) noc iauíttjioruna leho opétslzami
slzy
moje
vŤelé
ze sn horoucíchv opravdovost strastnou, aŽ vlastní
bezesnémspaní..
v led ustydnou a sny moje pohynou ve věčném
uměle větven1i
velmi
ale
(str. 91) -- obraz premasne koncipovanj,,
jakékoli
,,jednoduchosti..
a složitě stylisovanjl, velmi vzdálenj
jinošskj. poutník na
se
a
karakterisuje-li
se
Popisuje-li
a prostoty.
večerním
Krkonošíchtim, Že,,celájeho postavazdála se v soumraku
tu zem, kde
bj'ti od pustlch skal obriženlm ohlasemptsně:,ZnášJi
osněŽenfch
o
pouti..
.ít.i,,.o,,i,květ atd..; praví-li se v,,Krkonošské
strměly co
noci
temné
že,,z
tetectrhorskj'ch poiitlch záŤíměsíčnou,
stÍIbrnmí utnkg,, a v Íéže
zsinaléhlaug mrtu!,i r,au, kotunouané
nočniho
básni, pŤirovnává-li se obruba modrošerj.clrhor k ',ulndm
pŤirovnáníryze memoÍe,,,lsouto všecky karakteristiky, popisy a
krajinnj.ch lícníclr
proslulfch
lodické a ne názoroie, rotez platí o
104):
,,Na něco širšim
a popisechv,,Cikánech...Praví-lise tu (na str.

Methodu, jakou fungovalatato obrazivě stylová a vyrazová síla
Máchova, jasně osvětlujíjiné dva obrazy; zde jest moŽnosledovati,
jax obraz máchovskj'vyrristá častoze semenepostŤehusrnyslového,
ale vystŤelujez něho ihned horečnj.mletem a pŤerristápak do oblasti
nebo lépe nadskutečné.
čiréiÍnaginaceneskutečné
,,Samoten teď
ohni,
dopisuje
dohoŤívajícím
strastiplnf
pŤi
tento
list; kolem
sedím
moji,
nade
mnou
lu nouhuězdgubledlé,,
(strana227).
mne spídruhové
Zák|adem obrazu jest barevnjl postŤehzrakovy: bledéhvězdy; ten
personiÍikacíbásnickotr pŤenášíse rychle do sféry citově-duševnÍ:
hvězdy ubledlév témžesmyslu, v jakém jest tváŤ ubledlá, patrně
strázni nějakou, nepŤíjemnj'mpocitem tělesnjlm zimou, mrazem;
a odtud vynoŤujesejiž básníkoviceljl děj mrznutí:tuhnutí.A stejnou
genesi vysleduješv následujícímobraze:,,Jako zeď hŤbitovnístály
hradby biléa za nimi temnéstaveníco náhrobek zapomenutéhoreka,
na němŽjasně měsícemosvícenáokna modrauědoutnalgco žertugzaprÍlenépo něm tajemnlmi duchy,, (str. 241). Vj'chodiskem tohoto sloŽitéhoobrazu jest dvoji postŤehsmyslovj': okna v měsíčné
záŤi,zd,áse
básníkovi,',modravědoutnají..a hradby pŤipomínají
mu svou podobou zeď hŤbitovní;odtud však motiv hŤbitovnípŤerristájiž blesku.
rychle do sféryčiréa ryzí imaginace, nevázanéjakoukoti snahou po
prístresísechvějemladábŤiza,apŤiléhajíckšpičaténevysokéstŤeŠe' pravdivosti nebo pravděpodobnosti:jiné temné staveníjest hned
odnínadolseklonícoiednotliuépérozakloboukemloupežníka..,
,,náhrobkem..a sice náhrobkemjakéhosimythickélro,,zapomenutého
starou věŽívisel co
a jinde (str. 107) o novémměsíci,Že ,,právě nad
reká..
a tímto nov m směremňítíse hned bezuzd.nri
obraznost a navasínÍ..,a hned.zas, Že,,tta věŽi pohrávala
stiftrna.lampau oblakoué
zujíc
postŤeh
na
doutnajícího
jej ihned
odlesku
měsíčného,
proměĎuje
jiskrami nad zÍícebledá bŤízav jeho světle mladj.m listím co mrtulmi
v
skutečnj'
žár
a
oheů
a
ve
smyslu
mythickéa heroicképoesiepohŤebstupni protější
nínamizbledl!mi,,,a lrned za tím,Že,,nad skalnatymi
ní pŤímov žertvu-zažehlou,,tajemnj'mi
duchy...Jak zvukovéa hudebzapomenutínaile zpustlgnt
stráně leŽeltichj' paprsek měsíceco smutné
něharmonické
jsou
zŤetele
v
této
prťusa jak určujía Ťídílotvorbě
jako lehkj'm
a Že ,,hustďkŤovíse kolébalov pustj.ch ulicích
městem,,
giku obrazu a vj.běr pňedstav,dá se pŤímohmatati v tomto passu
s mínaret , zovoucího
větrem, šepotaií.c
z ''Kláštera sázavského..(str.276):,,jasně již sem tam míhaly se
iako umíraiícíhlas muezzina
kameny, strmícíco utžkg
k modlitbám zesnulj,chpravověrc , a štíhlé
ltvězdy po hlubokémmodrošerém
nebi a plačicipaprsek ieji'chpoletobdně v blenad,seluting ugcnoaánrajnihoměsta,stkvěly se co stÍIbrné
u-alpo-daleklch lestch í po nízkémhustémkÍouípobÍežnichsirdnt,,.
jen
kteréjsou
Druhé"větya zejménajejího směléhoobrazu
démzásvitu.. * jsou to všeckopopisy ryze imaginární,
paprsktt..,
,,plačícího
se co
vznésti
toužící
jistě plnj'ch melodického
záminkou k samoÚčelnj.mhrám obraznosti,
a melancholického
kouzla, a]ezcela irreá]né
hodnoty pozorovatelské
nejvj.šenad hmotnou slrutečnostpŤedmětnou.
a zkušenostnío
sotva by se byl autor oclr,áži],

aliterace na p za|oŽená'
lrdyby mu nebyla zatanula na mysli bohatá
jej z běžnérealistické
r<t"ranese tento celj, slovesnj' rlivar, vyjímá
krásy umělé.
pravděpodobnostia vynášíjej pŤímov oblast absolutní
vidíš
imaginace,
této
Jak naprostá jest svopra""o't a svézákonnost
z
tolro,
i
nybrŽ
nejen ze sloŽitostiu.o".r,itlo"nostiobrazri Máchovj'ch,
jako jemnym mísímetaforicky
ženejednouzptisobemstejně směl1im,
Tak oblast zrakovou
psychickou.
a harmonisují spolu dvojí oblast
jeho: ',JiŽ bylo
obrazech
v
s oblastísluchovou,",p. "íti.oě.hmatovou
jasnéjitro,apapršlekt,nor.oďnezauíualškulinouvjeskyni..(str.142)
"-zayiva|jakovítr*nebo,,Hlubokozalrrabanésrdceobklopilo
papršlku slunce
hlubolréticho, a hlubokélicho sídlilo na umíraiícím
nadeŤíšísmutku..(str.229)nebovcitovanémjižobraze,,plačící
lesích..; nebo oblast
paprsekjejich [hvězd] poletoval p'o dalekj.ch
pohybu
duševníchdějri s ot,iu'ti nejměkčíhoa nejmelodičtějšího
v čarctak
vodním,
v nejlehčímmediu hmotném,vzdušnémnebo
jeho se
krásnémobraze talréjiŽ citovanéma analysovaném:,,Ústa
ieho,,.
nerozploulgse mgšIenltg
í šepot
nepohnula;ani v neilíšš
statek Máchtiv;
jest
nejvlastnější
imaginační
síla
absolutní
Tato
nenalezlMácha vzoru
k těmto ryzimhudebně-harmonickj.mobrazúm
několika prostňedních
ani v Byronovi, ani ve Walteru Scottovi, ani v
obraz obdobrománech polskych, které snad náhodou četl,nebot
aŽ pozdního
čísti
tŤeba
Jest
nj.clr nebo podobnj'ch v nich neuí.
rázem
s
tímto
setkal
se
Chateaubrianda a hlavně Flauberta, abys
ještě
v
více
,,Citové
imaginaceslovně-vfrazovéiaž v ,,SalammbÓ..a
soustŤeděnost
tutéž
slova,
hudebního
magii
vj.cilově.. nalezneštutéž
spojenímathema,.y.^"o rytmicky sepjatéhojako zaklínadlo,totéŽ
a teskností,touŽ
zamlžeností
tické pŤesnostia urjitosti s hudební
v slovo poselství
zavŤíti
churavou touhu, vysloviti nevyslovitelnéa
touŽ hašišovourozkoš halucinační,totéŽ
nadhmotnéa nadskutečné,
podobnéobrazy,,ultra
kouzlo odhmotnění;jen u Flauberta nalezneš
pŤímoethernj.ch.
nj'brž
ch,
fialové..,zahranénej iŽ na strunách vzd.ušnf
všecky její
a
cítím
PrÓza Máchova ,.",,í doceněna posud..Vidím
nedostatky,osobykonstruovanézprotikladri'osudovostabstraktní
nestylovost, která
a vnějškovou místo konkretně psyclrologické,

klade pitvornost a komičnost nezprostňedkovaně vedle krásy a tragiky _ale i talr a pŤesvšecko: jsou to zlomky nádherné kyklopské
stavby, a celejšía srovnanější budovy pozdějších českj.ch děl prÓzov ch stěŽí dosahují jejich mohutnosti a jejich monumentálního
pathosu. Básnické tikoly, které si tu kladl Mácha, byly v jeho věku
a v jeho době opravdu nadlidské:postaviti vedle sebe dva roztňíštěné
titany a kaŽdého jinak zmrzačeného,Václava a kata' povahy za|ožené
k věcem největším a zrazené vnitŤně i vnějškově nebo zbásniti tragedii muže, jenŽ provinil se tak těžce na svém synovi a tŤeclr Ženáclr
jako Valdemar Lomnickj. z Borku v ,,Cikánech.., nebo poslézevzt!čiti amazonku trpící zhrzenou láskou a žárlivostí jako jest Johanna
v ,,Karlově Tyně.., to jsou lioncepce, o nichŽ se ani nesnilo česk m
vrstevníkrim Máclrovym, koncepce, které volaly po Kleistovi nebo po
Dostojevském. Zde musil roztŤištiti se Mácha, zde musil podlehnouti
_ a sláva jeho jest v tom, že podlehl tak čestně,mužně a velce, jak
právě podleh|. Zďe musÍl ztroskotati se na vnějškové dialektice, zde
nemohl dosáhnouti ani toho chvilkového a dočasnéhosmíru, jehož
dostoupil ve svjlch verších:tak hluboce rozeklané stály zde proti sobě
spory vnější i vnitŤní, tak temná a bezedná ze|a mezi nimi propast.
A vfznamné jest, že právé zde, kde byl svár žir'lri vnitŤních i vnějších největšÍ, projevila se tak mocně Máchova absolutní síla imagi.
nační, jeho obrazivost slovně vlrazová, ryze básnicky a uměleck1
dar jeho harmonisace slovné a větné. V jeho veršovaném díle pňevládá živel rytmickotektonicky, v prÓze naopak živel melodicky
nebo lépe harmonisační, Živel, kterjl nazvati dekoračním bylo by
hrub m omylem a zneuznáním jelro rázuajeho skladby' živel, ktery
jest právě tak podstatnou a bytostnou složkou drralisticky tvrirčí
duše Máchovy, jako Živel rytmic]<otektonickj', druhj.m, stejně nutn]Ím a stejně oprávněnjlm kŤídlem tohoto Ariela bouŤí zmítaného
a bičovanéhoa ubíjejícíhose o skaliska temné českésoutěsky. Pravím:
ve veršovaném díle Máchově pÍeultiilti Život rytmickotektonickj';
tím nepravím tedy, že jest vyloučen z něho živel harmonisační;
nikoliv, i jej nalezneš v něm, a]e náleŽÍ mu místo podruŽné. Jako pňi
klad tohoto absolutně imaginačníhoducha ve verši Máchově, d.ucha,

kter vytváŤí obrazy samo čelné,unrěler:ky pravdivé a platné minto
vnějškov1isvět, jenž poclává k nim jen záminku nebo první náhodnou
ze
naráŽku, cituji známou pŤekrásnou apostrofu plujících oblakri
Co
svym,
tÍetího zpěvu ,,Máje..: ,,Vy, jenŽ dalekosáhlym během
ramenem taiemnlm zemi objímáte, Vg huězd.yrozplgnulé, stíng modra
nebe,Vy truchlenci, jenž rozsmutni'ušesebe, V tic]tése slzg celí"rozplgutile, Vás já jsem posly volil mezi všemi. Kudy plynete v dlouhém
dáIném běhu, I tam, kde suéhonaleznete bÍehu,Tam na své pouti

pozdravujte zemť,,To jest obraz harmonisované a instrumentované
hudby slovné, obraz téhoŽ absolutního irreálného rázu jako byly
obrazy, kterr! jsem citoval a vybíral z románové a povídkové prÓzy
N{áclrovy; obtaz, v němž nevystihuje se jev skutečnéhosvěta postu.
pem logicko-analytickjlm, ani nepostŤehuje se zrakově nebo jinak
smyslově, nj'brŽ v němž podává se za něj hudebně-harmonická rovnomocnina' samostatnjl symbolickj. ritvar větn , jenž vytváŤi skutečnost znova po svfch vnitŤníclr zákonech ze samé látky slovné.
A ovšem vice versa i v prÓzovém díle Máchově žije a tvoŤí živel
rytmickotektonick]f, ale není karakteristickj. pro tuto část tvorby
Máchovy, poněvadž sám ned.osahuje ani jejího vnějškového sjed.
uocení a zcelení;tímto jednotícím mediem jest zde imaginace slovná,
umění absolutního hudebně harmonického obrazu. ono klene prcha.
vé a vzdušné mosty duhové nad propastmi, jeŽ nebylo možno pŤepnouti jinou klenbou pevnějši; ono jednotí na chvíle v blaženém
nezemském opojení hašišovémŽalostny a mračnjl ,,rozbroj světti..;
ono vyvažuje svj'm duchovfm kouzlem tíhu vášní, hmoty' tmy
a zoufáni. A jako Flaubertova síla imaginace slovně vj'razové projevila se nejceleji a nejvítězněji v ,,Citové vj.chově.., v tomto díle
o sujetu měštácky kalném a všedně trudném a pustém, v němž
nejhlubší byl rozpor mezi básní]rem a umělcem, ideálem a skutečností, látkou a stylem, stejně a po témž paradoxnim zákoně kontrastovém Máchova absolutně tvrirčí obraznost verbálná hj'Ťínejvíce
v ,,KŤivoklad.ě..,v ,,Cikánech.. a v několika zlomcich prÓzovjlch,
v nichž s největší naléhavostí a mučivostí nakupily se na sebe a vklínily se v sebe nevykoupené rozpory vnějšíi vnitŤní.

Básnické dílo Máchovo jest tedy prostoupeno celé dualismem
sporri a protiv, dialektikou vnější i vnitŤní, koncepce i stylu, látky
i vj'razu. Dua]ism tento odkázal k harmonisaci vyššía vyšší,jemnější a jemnější a vroucnější a vroucnější Mácha svjlm nástupcťrm
a dědicrim, svym ,,učenctim..,jak praví ve své sebevědoméapostrofě
domácich sudičri:,,A.niŽkŤičte,že r'ám stavbu boŤím..1;
byl to odkaz
celého duchového vj.boje rnoclerní česképoesie, odkaz života i smrti.
A]e ku podivu: větve a pruty, které vázala silná pěst Máchova, byé
jen vnějškově a jen na chvíle, rozrostly se následovníkrim v Samo.
statné protichridné kmeny. V tom byl ovšem jen drisledek nutnosti
v1 vojové a jejího rozlišujícíhozákona. Ale že nenašel se již tvrirčí
duch tak silny, kter]il by dokázal ve své tlobě a ve svém díle toho, čehtr
dokázal šestadvacítilet1f
Mácha v tvorbě své' totiž aby objal a spojil,
byé na clrvíli, tento temnf var a svár sil jako mohtrtná amfora krásně
klenut1ich bokri a neroztrhl se jím, aby slil, byť jen na minutu, tyto
všecky hňbety a propasti v jedinou hladinu okeánské síly a veleby,
v níŽ by se ričastnily země i nebe, peklo i ráj stejnj'm dílem, to jest již
českj' osud básnickjl a bezděčnédostiučiněníMáchovu velkému stÍnrr.

1 - Básně bez nadpisrl a zlomky: 2'

Božena Němeová

Pro dílo Boženy Němcové má literární historie česká pevnou
formuli: Ťíkáse o něrn, Že stojí na pŤechodu od romantisrnu k společenskému realismu a Že tozhoduje vítězství tohoto nad oním. Takovéto
všeobecnéformule mají jistě mnohou vyhodrr, a]e neunikají také
váŽnému nebezpečí:jsou tak všeobecnéa synthetické, až se stávají
lehce frází. Jsou jistě nutné v naukové a vědní ekonomice; jsou nutné,
aby vystihly určitj. moment ve vjlvoji literárních směr , proudti
a ideí, ale básnickému dílu, básnické duši a organisaci nebj.vají
obyčejné právy. Ty žádají si pravidlem jemnějších a subtilnějších
method, aby byly vystiŽeny v tom, co ustavuje jejich jedinečnost.
SednešJi na pŤiklad s touto vŠeobecnouformulí v hlavě k sebran;im spisrim BoŽeny Něurcové a dášJi se do jejich četby, protíráš si
zá|ty zrak a vymafiuješ se zároveí ze zak|inací síly této formule.
Vidíš záhy, Že dílo její nekryje se s touto formulí; že|eži více mimo
proud a tok všeobecnych ideí literárních, neŽ se zdá literární historii
a neŽ toho pňipouští;žejest i více snem i více ]ékema hrou, nežposud
tušiIa.
Dílo Boženy Němcové souvisí svou..genesís jejím životem zvláštním, nezvykle drivěrnj,m zprisobem; ne ovšem se životem vnějším,
nfbrž s životem vnitŤním; s životem sensibility své autorky; s Životem vznětri, citú, tuch, sn , pŤání,doufání i vzpomínek. Život Němcové byl nade všecko pomyšlení trudnf, strastnf, bolestny i pokoňujíci; zmaŤenj,a obětovanj,vlastně od chvíle, kdy se provdala. Její
tvorba literární a básnická byla jí těšitellrou v tomto životě a vyku.
pitelkou z jeho nejhoršíchmuk; dobrou vílou, která ji uspávala hla-

dovou a vysílenoua budila ji ráno všípravděpodobnostinavzdory
osvěženoua drivěŤivou,hotovou néstisvénadlidskébŤenrenoo nov
kŤižové
zastavenídále. Plnila jí ten rikol, kterj. plníjinémuubožákovi
nižšía ménějemnéstruktury duševnívíno,tabák nebo jiné stimuji pŤestíhu žir'otaa pŤestrud času;dávala jí na chr'íii
lans: pŤenášela
zapomínatna všeckubídu hmotnou a na r'šeckustrast mravní;pŤca dokonalejší,
uš]echtilejší
lepší,harmoničtější,
nášelaji ve svět čistší,
jí
jinym
a volnějintensivnějším
nežbyl svět skutečny,a dávala žíti
šímživotem,nežbyl její spoutanf a zotročenyživot empirick1f.Pňesto, že psala na vjldělek a že práce taková b vá spisovateli nucenou
robotou,byla jí proti všípravděpodobnostidobrodiním,lékemi hrou:
podávalají klíček ztracenélidskékráse, svoboděa drlstojnosti.
Takováto tvorba, rozumíSe samo sebou,má jin ráz nežtvorba,
kterou uskutečĎujese vláda intelektu nad hmotou nebo pŤeměřujese
v tělo a krev a vítězny sen tragick1i nebo mstny sen ironicky. Takováto tvorba máráz dobroclějněpohádkovjl, teple vděčn]ia oddan ;
hebce pňítulnjla snově naivní; taková tvorba jest sama měkká pňi
chylnost a pokorná drivěra v Boha, ve vesmír,v pŤírodu,v osud lidskj'. Taková tvorba jest lékemautorovi a toužíbj.ti lékemi čtenáŤi.
Takováto tvorba jest nesena sympatií ke všemu, co žije, a hlavně
soucítěním
sevším,cotrpí; musili viděti jižhoŤe,trrrd,strázeĎa utrpení
životní,nazirá je jako jakésiprovisorium,jako cosi, co jest uloŽeno
jako zkouška sudbou nebo prozŤetelností
člověku,jako očistn1iprostŤedeka zkušebnj'kámen lidskéhosrdce; nezná a nechce znáti koĚenného
a zásadníhozla imanentního,poněvadžzhroutila by se pod
jeho tíhou.
Takovéjest dílo Boženy Němcové.NepÍepínáa nestrrpĎujepoměrriv a struktury skutečnéhoživota v děsivou grandiositu a monujak to činívesrněs
rnentálnívfsostnost nebo horečnouvytŤeštěnost,
dílo velilrfch realistri západních i vychodních, Balzaca, Flauberta,
Dostojevského;naopak:.pÍezitá skutečnyživot, pŤenáší
se pŤesněj,
popíráa nahrazujejej čímsi,co jest sice stvoŤenoz jeho látky, z jeho
prvkri a živl , ale ne k jeho podobenství:
snovj'msurogátem,snovym
korektivem, snovj'm postulátem.

VšeckodíloBoženyNěmcovéjest pohádka vypravovaná měkkou,
dobrou a bázlivou obraznostízmučenémusrdci, toužícímupo lásce,
jemuŽ svět a život podává lroubu namočenouv Žlučia octě; ukolé.
bavka zpívaná tomuto srdci, kterétak těŽko usínáa ve Snu ještěpŤer;ivaně vzlyká jako zbloudilédítě.
I.{acelémdíle Boženy Němcovéležíteplfm odleskem tento fabtrlistickj.pohádkovj' červánek,pohádkovékouzlo a pohádkovy declr
potŤebutohoto srdcezmučeného
pro léčiv<lu
a pel stvoŤen1i
a zděšené.
ho tvrdou a surovou skutečností.
Svět v díleBoženyNěmcovéjest jinéhoustrojenínežsvět skutečny;
jiná, mravnějšía volnějšímechanikav něm vládne nežve světě sku.
tečném.
Lidé sdružujíse v něm snáze a drivěrněji nežve světě skutečném;uzavírajípŤátelstvía pobratŤujíse mnohem rychleji nežv běŽ.
némživotě a jsou svjm svazk m mnohem věrnější,neŽ blvá v empirii' Jsou typické pro Němcovou básníŤkupŤátelstvía láska lidí oddělenj.chod sebe vysokou zdí rozdílrispolečenskch, cizích si roďern,
prostŤedím
a vjlchovou.V,,Divé BáŤe..napŤ.žijív drivěrnémpŤátelství vzdělaná farská slečnaa pasačkaobecníhostáda; ,'Baruška..,
vesnickéděvče,sloužícíněkolik měsícrlve velkoměstě, provdává se
za městskéhošviháka a nadanéhomalÍfea ovšemmanŽelstvíto jest
šťastnéa Baruška jest záhy ozdobou nejvybranějšíspolečnosti;
v,,Chyži pod horami..zamiluje se naráz pražskj'doktora šlechticdo
slovenskédívenky poď Ďumbierem a' rozumí se, šťastně:nalézá
v tomto ,,pňírodním
dítěti..,co scházíměstsk1imslečnám:zlatésrdce;
v,,Pohorskévesnici..hraběnka Bňezenskánepohrdá radou starébáby
a comtessa Jelenka jest drivěrnou pŤítelkynívyšívačkyDorly' její
vnučky;,,Babička..jest skoro drivěrnicíkněžninoua zasahujejako
malá prozŤetelnostdo osudťrlidskj.ch: dopomáhá k vytouženému
štěstiohroŽenjzmmilencrim,Kristle a Mílovi, a pomáhá dokoncerozjasnit zachmuŤen1i
erotickj' osud komtesy Hortensie . . .
Rozumí se, ževe světě takto ustrojenémpŤicházejíčestnimužijako
forman Hájek, ,,dobrjl člověk..,vždycky právě včas,aby vysvobodili
ohroŽenédívky z objetívilnjlch násilníkú, a žev takovémsvětě obratem ruky stávají se z rafinovanj'ch svťrdcrlkající a oddaní milenci

a vzorní manželé(,,Baruška..).Rozumí se také samo sebou, že v tomto světě jest zrada cosi velmi Ťídkéhoa že se jí dopouští_ a to jest
karakteristické _ jen člověk vysokého společenskéhopostavení, člověk kulturou pokaženy: kníže Robert na vesnické krasavici Hedvice'
A rozumí se, že unikne i trestu, neboť v tomto světě není msty; v tomto světě se odpouští. odpouští Hedvika, a když Fricek chce se vrlrnout na kníŽecího svridce, zaďrží jej Johanna a sedlák Burckhard
pronese sentenčně,co smyšlío mstě i básníňka:,,B lr soudiŽ: on vidí'
kdo koho šidí...(,,Dvě sestry..).
Tento básnickjl svět BoŽeny Němcové jest zabydlen většinou by.
tostmi krajně obětavymi, druŽnymi, ušlechtil1fmi nebo jadrně krásnj'mi. Andělskj,mi dušemi v mrzáck;ich tělech, jako je trpaslice Rozárka, které trpí a obětují se mlčky, bez reptání, živitelkami svj,clt
zbídačelj'ch rodin a obezŤetnymi, pedagogicky taktnimi zachranitelkami chátrajících mladíkri',,služebnicemi lásky..,,,ne navnymi
kňesťankami..;šlechetnfmi chuďasi' jako jest Jakub Halina z ,'Chudfch lidí.., kteŤísvj'm trj'znitelúm opláceji zlé dobrÝm, žijí jako žebráci, starají se o své blbé sestry a dávají své tispory věnem dcerám
svfch zbankrotělych někdej šíchtovárních utis]rovatelri a vyssavačti;
soucitnfmi a pitoreskními krejčíky Sj'kory, kteŤí- u ,,kopy 12|1i.t -ujímají se ochotně cizíclr sirotkri, ačkoliv maji sami tucet dětí vlastních, a pohŤbívaji vlastním nákladem nespŤízněnémrtvoly; měkk1imi
bezbrannymi snivci, jako je drotar Jano v,,Podhorské vesnici.., kteŤí
chodí světem zatěžkym vydělkem, aby zaspoŤili sestŤena věno, maji
urněleckétoulry a aspirace, zbož ují němou oddanou a vzdáienou
láskou krásné komtesy, dávají se zasáhnout zbloudilou lupičskou kulí
a umírají v tomto choulostivém qui pro quo Za svéhraběcí pány. Nebo
rozkošnymi jadrn;fnri hochy a dívkami, jako jest pŤestrojená Karla
nebo divá Bára, tato věrná a obětavá družka své farské slečny a pŤitom zase malá prozŤetelnost, která jí opatŤíjejího doktora za muže,
opravdovfmi lidmi plein-airov1imi' jak měli celou sympatii Boženy
Němcové, její nejmi}ejšía nejzdravějšia nejslunnějšítyp; z nělro jsou,
rozumí se samo sebou, hlavní milenecké dvojice jejich dvou největšíchsklacleb slovesnÝclr, poněkurl monototrníI(ristla a N{ílaa rliferen-

covanějšíDorla s dobrym divochem Pavlem. Nebo poslézelidumily
z profese, osvícenjlmi a vlasteneck;ilmi šlechtici a šleclitičnami, kteňí
jako hrabě HanuŠ, hraběnka BŤezenská a komtesa Jelenka mají Životnim cílem lrospodáŤskéi osvětné povznesení svého lidu, poučují
sedláky radou i skutkem, starají se o své poddané,zachraĎují sirotky
a vybavují nevěsty, dávají zaŤizovat své zámky jen domácím Ťemeslník m a mnoho a obšírně hovoŤívespolek o vj.chově dívčía povzneseníženině,o jejím ukolu v národě i společnosti,o vzdělání Ťerneslnictva, o pokroku zemědělském,o lidovém kroji a vkusu, o souladu stavťrv a vrstev společensk1ich.
V tomto světě jest velmi málo opravdového z|a,které by sedělo zaŽrané v lidském srdci a dalo se vyjmout z něho jen s jeho koŤeny.
Zlosiníci Němcové bj'vají tak trochu hastroši a bj.vají zde také jen
proto, aby byli repoussoirem dobrych nebo nevysokou pŤekáŽkou
k jich cílrim' Jest snad jedinj. prokleslenější zlosyn v díle Boženy
Němcové: proradny podloudník, pomluvač a sv dce Sršán v ,,Pohorské vesnici... S tím souvisí i, že Němcová, kde se to hodí, obrací
lri.íšníky;tak v ,,Zámku a v podzámčí.. změní se marnivá, malicherná
a zlobná paní Skočdopolová v paní dobrou a osvícenou,která se zbavuje parasitné čcládky, váži si poctivého sluŽebnictva, napravrrje
staré hŤíchy.
Němcová věŤila v pŤirozenou dobrotu lidského srdce a da]a této své
optimistické viŤe vyraz v krásné episodě, v nížkrkonošsky myslivec
Beyer vypravuje o krajanu-vrahovi, kterého navštívil v ŽaláŤi' aby
zprostŤedkoval po pŤípadě jeho vzkazy. Vrah vysvětluje, jak se stal
zljlm člověkem: vlastní bezcitná rodina, lidé, milenka učinili z něho,
čím jest nyni. Ani teď není však zvrlrly; vzkazuje pozdrav starému
Smrku, pod nímŽ dl,ouho spával a jemuž žalovával svou bíclu. Lidé,
Žijici v drivěrném styku s pŤírodou, jsorr Němcové lidé dobŤi; jejich
sprostné duše jsou celé,nerozpoltěné a šťastné;maji nezkažené'srdce,
jež dovede lišiti mezi dobrem a z|em. PŤiroda jest Němcové veliká
ozdravovatelka z lrulturní bídy; v ní jsou věčnéprameny nejen zdraví, ale i kŤivdy a práva. Rousseauovská utopie za|éhásvym eclrem do
jejího básnického snu a dává mu lehynky spekulativny nádech. Ale

realism? MěŤi-li sc realisIrrtírrr,jak dovedI vystilrnout spletitost a roz.
větvení z|a ve vesmíru, jak vysledoval jeho h]ubo]<ékoŤeny a jak
pojal jeho ulohu v dramatě světovém' Němcová realistlrou není.
V tomto Životním pojetí jest erotická láska u BoŽeny Němcové
projevem dobroty pŤírodni a tím mocností blahotvornou. NIilenci
Němcové, jak jsou sprostni a právě proto, Že jsou sprostní, dovedou
naslouclrat lrlasu pi'irodnímu, a proto druŽí se u ní rovné s rovnj'm, ne
těovšem ve smyslu společenskéhoziizeni, nj'brŽ ve smyslu spŤíznční
lesnéhoi duševního.
Němcová nezná typické moderní tragiky erotické, kdy dva liclé
v sobě se mylí a kdy vášeĎ rozcházi se s láskou a zvrhuje se v nenávist;
nezná Erota, tvrdého tyrana, jak o něm hovoŤí Sofokles v Pjatonově
Státě, kde se blahoslavi za to, že zestara| a unikl tak z jelro otroctví;
nezná lásky jako osudné a temné síly proticivilisační, která v básni
Lucretiově pod tvrdé jho spájí těla mileneclrá a v tolilra moderních
básních od Racina do Swinburna rozvrací obce a rodiny, zbrojí zradu
a šíŤí
šílenstvía smrt všeho druhu;nezná děsu a hrtzy z lásky' které
vedly básníky renesančník pojetí osvobodite]e Antierota; netušínic
z ironické lsti a rodové léčky Schopenhauerovy. Její pojetí lásky jest
primitivně dťrvěňivé,naivně optimistické: láska jest cestou lr štěstí'
k rozvití všech darri pŤírodních,tělesnych i duševních, mostem k harmonii mezi oběma pohlavími.
Láska u BoŽeny Němcové má často moc zušlechťujícía tŤíbícíkarakter lidsky. Tak v ,,Barušce.. proměiruje malíŤe-svtidcenaráz v ry.
tíŤskéhomilence a ušlechtilélromanžela; divokého a vášnivého Pavla
vysvobozuje z tenat Sršánovj'ch vedle pŤátelství k Petrovi láska
k Dorle, jako erotick1i cit k Veronské NIariettě ničív Jakubu Halinovi
pomstychtivost a učíjej utěšovati se v práci, modlitbě a odpuštění
(''Chudí lidé..).Jen jeclnou nebo dvakrát pojala Němcová lásku jalro
moc démonickou, která vlrání v hanbu, šílenstvía srnrt: v erotickénr
oblouzení Hedvičině v,,Sestrách.. a hlavně v erotickém očarování
Viktorčině v ,,Babičce...Ale Viktorka zristává episodou a klesá postupem románového děje v cosi, co nestojí pŤílišvysoko nad dekorací.
Vedle této lásky démonické,která jest podÍadnou v1i'jimkou v díle

Němcové,dala by se uvéstještěláska elegická, kterou trpí ušlechtilí
snivci a dobráci, drotar Janko a chasnik Petr v ,,Pohorskévesnici...
BoženaNěmcová jest ĎdsníikasbratÍení
lidskéhoa láska jest jí jen
jeden pňípadtohoto všeobecného
mravního zákona' Němcová byla
bytost všemisvymi koŤenya pudy nadobyčejně
a nevšednědružná;
byvši nesčíslněkrátzklamána, věŤi vŽdy znova a znova v bratrství
lidskédušea tiskne v objetíkaždého,kdo se jí pŤiblíŽí.
Její listy pŤetékajídrivěrnostmi'jejíŽivot jest rozbodán zklamáními a omyly citovésympatie;jimi Žije a na ně umírá.Asi v pěti pracíchsvj'ch - a jsou
mezi nimi její dvě nejlepšía nejrozměrnějšídila - pŤetvoŤuje
tuto
základní žízefi,touhu i muku, radost i utrpenísvédušea svéhosrdce
s většímmenšímuvědoměnímv zákonnost uměleckémyšlenky komposiční,v mravní postulát a někde pŤímov sociálnítendenci.
ale hňíčkaprogra,,Ch!že pod horami.. jest beletristická hŤíčka,
mová; jest sehrána na thema sbratŤeníčeskoslovenského,
kterése tu
stává básnick m tělem a básnickou krví ve sťratkupraŽskéhodoktora
a slovenskédívčiny.
,,Babička..jestcele inspirovánatouhou krásnéhoa všestranného
soužití,souŽitívenkovanri mezi sebou v rodině i v obci, souŽitílidu
s panstvem, souŽitíčlověkas pňírodou,souŽitíčlověkas Bohem. Je to
idylická báseĎ, plná pŤitlumenémelodické něhy. Její dynamické
napětíneníveliké,její harmonie nepŤekonávávelkj.ch disonancí,ale
teplá pokojná odpolednízáŤeslunečnádŤímena ní blaŽenj'mvj'levem.
Nazj'vají-li Indiáné kterési americké jezero n, směvem Velkého
jakj.si odleskboŽíhorisměDucha..,pŤísluší
tento název i ,,Babičce..:
vu ležína tétoknize melodickj'm popraškem.Lidé bratŤíse zde s lidmi, kněŽna a mladá komtesa s prostou staŤenou- není pŤehrad
privodu a postavegímezi nimi. Lidé žijítu v míŤea v lásce s pŤírodou,
jsou jen jejím zušlechtěnj.ma zjemnělj.m pokračováníma stupfiováním; a není neŠtěstí
lidského,jehoŽ by nedoveďa pŤíroda,ne-li vyhojit, alespoĎ zmírnit nebo d.ekoračně
zladit do svéhoorchestru,jak
pŤípad
ukazuje
šílenéViktorky, která se stává nakonec jakfmsi
filosoÍickfm mimikrg pŤírodním,kdyŽ hyne v bouŤi bleskem pod
srostlymijedlemi,kde se ukryla. VšichnidobŤilidéu BoŽenyNěmco-

vé jsou pŤirození,milují pŤírodu,Žijí s ní a v ni, soucítís ní; v první
Ťadě ovšem babička Sama: v ní zasnoubila básníŤkas tím líbezně
naivním optimismem sobě vlastním v harmonii ducha pŤírodního
s duchem kŤesťanskym.Nebot láska k pŤíroděvede u Němcové
vždycky k víŤeve věčnoudobrotu, v princip věčnéharmonie, v laskavéhoBoha. V lásce k pŤíroděi k bliŽnímupoznává člověksvou sílu
i svémeze a učíse pokorně skláněti se pŤedvyššívrilí.Štěstíneníu ní
nic než osud pokorně pŤijíman1|'
a tím proměĎovanf a povyšovan:i
v mravní dílovlastní duše.
Harmonie, harmonie, sbratŤení,sjednocení- tak zni a tolŽi to
z kaŽdéstránky BoŽeny Němcové. Není rozpolcenív jejích lidech
a tím dílu jejímu uniká základní akord modernítragiky. Instinkty
jsou u nich vyrovnány s reflexí,vrile s obrazností,city s Tozumem'
duch s vesmíremi Bohem, Jen protoŽejest takto z|aďě,náa celá, m Že
se odváŽiti babičkatoho, čehose odvaŽuje,jak Ťíká,,,s pomoci Boži,,:
zasahovati jako malá prozŤetelnostv osudy lidské,nejen státi pevně
na svépostati, ale vkročiti na chvíli i do cizí sférya víceještě:vrátiti
se z ní do sféry vlastní neporušená,nezmalichernělá, neodcizená.
Tomu ŤíkámpŤíkladveliké,klidné, sladkéi statečné
moudrosti, jež
jej
jaksi
tváŤnost
goethovskou;
skoro
a dala nám
má
mimochodem
pravnučkaRousseauova a pŤeďalanám tím v ušlechtiléformě lepší
jeho část:hrdost dušelidské opravdu volné a statečné
v lásce boŽí.
S krajním uvědoměnímažtendenčnímvyzpívala a že|místy i vypovídala se ze své touhy po sbratňenílidském Božena Němcová
v ,,Pohorskévesnici... Vzájemná láska vysokj'ch i nízkj'ch jest tu
jakj'si rlkol pŤímouloženjl,na jehož Ťešení
pracuje se s horlivostí
právě programoYou.Spolupráce šlechtya lidu na prospěchurodného
kraje; sbratŤeníSlovákri a Čechriv dělnémživotě a světě; vzájemné
povznášeníse a zušlechťování
jednoho pohlaví pohlavím druhym,
jedné vrstvy společenské
vrstvou druhou, jednohokmene kmenem
druhj'm
tot tendence tak široká a zevšeobecĎující,
že zat|ačuje
místy jedinečnostkarakter a typri, právě básnickou, a stírá jejich
obrysy v mlhavost ideálníchpŤílrlaďťr
nebo schemat.
Programovátendenčnost
tato stupĎujese ještěv,,ZáInku a v podDuše a dílo 6

zámči,, a stává se zde kritickou místo básnickou a skresluje tírn místy
pováŽlivě tuto práci; jest karakteristické, Že zrJe Němcová operuje
satirou, v1irazov1im prostŤedkem jinak cizim jejímu duclru, tŤebas
satirou velmi prostoduchou a dobromyslnou. Zďe jest nejvíce problémovosti sociální i - problematičnosti umělecké a básnické. Trojí
společenskávrstva jest zde poloŽena vedle sebe a proti sobě: zbohatlé
měštácké panstvo, parvenuové, pitvoŤící se po šlechtě opravdové;
obmezené, urputné maloměštáctvo zatuchlého rozumu a zlobného
srdce; podruhové a podruhyně, pansk lid dělnj.. Rozdíly a rozpoly
sociá]ní vyrovná i tu blíŽenecká láska kŤesťanská,které vede krejčíka
S koru, a osvícená íilantropie starého zámeckého lékaŤe.
V pátém díle, v ,,Chudych lidech.., jest to chudoba sama, která
vede ji k plnění nejčistší
očišéuje
duši lidskou, pokorně ji pŤijímající,
ji
lásky kŤestanské a vynáší i nad ni na kŤídlech enthusiasmu v ryzí
odosobení. Jakub Halina, ktery se odměfiuje továrníku Martoiiovi
zato,že mu umoŤil otce a jej dal odvést na vojnu, tim,že ze svj'ch
rispor obvěíuje jeho dceru Florinku, byl by snad fantom, nebjlt
jemné invence básníŤčiny, která tento zázrak sebeodŤikání teprve
umožťruje a činí pravdiv1fm láskou erotickou: Jakub miluje tuto
tichou, skromnou a krásnou dívku.
Božena Němcová měla, jak vidno, silné cítěnínáboŽenské,tŤebas
náboženskj.. Její Brih není Brih myšlennebyla spekulativnj'talent
kové a mravní tragedie, neníto dramatick1i Brilr ani Michelangel v, ani
Pascalriv, ani Kierkegaardriv; jest to nejspíšeještě Bérangerúv,,Brih
dobrj'ch lidí.., ale slovansky prohloubenjl, bez pŤídechušosáctví a tichošlápství, jemuž neunikl francouzskjl písničkáŤ:BŮh otec, Btih vyrovnatel, Bťrhsám sestupujícík člověku a povznášejícíjej. Jak karalrteristickjl pro toto pojetí jest pŤekrásnj. lrymnus prÓzou v ,,Pohorské
vesnici" !
,,on, jenŽ sčítáprach semene bylinového i písek v moŤi,jenŽ stejně
bďí nad snem dítěte u prsu matčina, jakož nad vrahem na galeji pŤi
kovanfm; jehoŽ ďopuštěnímse stává, Že bouŤetisíciletéstromy podvrací a slabj. štípek jen oh;ibá, staleté budovy, díla umění lidského,
v olramŽenív niveě obrací a chaloupku slimáka nepokazí; on, jemuŽ

rdc malé, nic velké, jehož mocnost a divotvornost se zobrazuje v jediné kapce vody, jako v celémohromném moŤi; on, jenž drŽi osud králťrv i žebrák v ve své ruce, jemrrž ditětern sluje Paria opovrŽeny
i kníŽe vznešenf, obyvatel lednych lror i poŽehnané Arabie, divoch
i vzd.ělanec; on, jenž pokŤtil všecky svoje děti jedním jménem ,,Č1ouěk,,, jim vespolek se zvát a za svaté je mít káže; on, jenž rozumí
každé vroucí rrroďitbě, která vycházi ze srd'ce Člověka: on Jediny,
otec náš, Tvrirce všehomíra,jenž od věkriv byl, jest a na věky bude,
Brilr velik]i, mocnjl - Bťlh mtlosti setíeslzu s líci utlraného člouěka,,,
A tomuto rázu její inspirace básnické odpovídá i technická metocla
jejího díla. Umění její jest prostě pŤímé,naivní, srclečné
a melodické;
jak jest ce]e rrezáludné,zná jen líčenía pŤímoukarakteristiku. Její
umění jest umění ryze citové:sympatií budit sympatii. Vyhovuje Svou
primitivnou dobrotou nejvíce Tolstého definici umění jako nákazy: citi
a dává cítit.Rozezvučujemelodicl<ysvéÍigurya tato melodika zaplavu.
je čtenáŤea nutí jelro nitro k souznění.Její lidéčastosporně, poclrybeně
a povrchně myslí, a]e cítívždycky správně a rozhodně a jednají vždycky jasně a určitě. Nebyla genius dramatick,y-; neobsáhla rozpor moderního člověka, nesledovala vzletu jeho obraznosti, nezváŽila jeho
bídy, nezměŤilajeho pádu, nevyzkoumala jeho síly; nepronikla k mezím žádnéhoz jeho rozpětí a nepohybovala se na jejich ostŤí.Podala
jen jeho stŤednípolohu, ale její píseůmá svou opravdovou ryzí a čistou vnitŤní melodii; a jest proto básník a cel básník' rnladjl básník
mladého,citově svěŽího,názornélroa naivního ]idu.
Jejím orgánem básnick1fm bylo srdce v uŽšímsmyslu, neŽ byvá
u jinj'ch tvrircri slovesnjlch. Tcjto srdce mělo své malé bludy, omyly,
pošetilosti a trudy, jako každé srdce ]idské; ale mělo i svrij velkj.
enthusiasm, velkou víru, velkou touhu, hoŤei vášeía nade vše svou
velkou lásku. A tou nalezlo si svou clráhu i ve tmách a v mraze, tou
utušilo a pŤedjalo vic než jiní hrclí vrstevníci jeho svym intelektem
a svou obrazností.
Nejkrásnějšíjejí clílajsou básnické protesty proti sobeckosti a
malodušnosti tohoto světového ustrojení a životního poŤádkrr; lámou
svym entlrusiasmenr hranice, odplavují pŤekáŽky, trhají
meze, aby

krev Lásky mohla volněji tepati a bíti, prochvír'atii opíjcti organisrn.
a lirásnějšísvět, nežjest svět
Její dílapostulujílepší,volnější,čistší
Ťád spolea obmě ují život a clobásťrují
dnešní.Její díla pŤestavují
harmonii'
čenskya světovj'v laskavou
Kolem ní byl mráz, tma v ni bolest, rnuka, zoufání.Ale srdce její
čeho
zpívalopŤecesvrij kladnf ideální protest,postulovalo vŠecko,
nebylo ve skutečnosti:lidství, krásu, bratrství,volnost, lrarmonii,
spravedlnost,soucit, lásku i Boha.
opravdu
Krásnfm sladkj.m paradoxem s rozkošnoutvrdošíjností
její
srďce:
básnickou a všemunavzdory soudilo
I ! Winter colnes,can Spring be lar behind?L

1 - Iir]yž ZimapŤichází, což múžeb}1tiJaro dalelio zan1,! Shelleg:ode to the Wes
1il'ind.

SvaÚopluk

čech

'nejlepšiho
Co bylo
v uměleckém karakteru Čechově,projevilo se
nejplněji v jeho prvních skladbách epickfclr, napsanjlch v létech
sedmdesát;Ícha na počátku let osmdesátjlch: v,,Adamitech.. (1873),
v , , A n d ě l u . , ( 1 B 7 4 ) ,v , , Č e r k e s o v i . .( 1 B 7 5 ) , v , , E v r o p ě . . ( 1 8 7 8 ) a v e
,,Václavovi z Michalovic..(1880). Nejedno ztéch děl znamená na Svou
dobu ne.li cel1i uměleck1i čin, alespoťr ctyhodnf nábělr k něrnu. Žádné z těchto děl není jistě dokonalé a celé;mají lecktery kaz, leckterou
naivnost v koncepci, nejsou někdy doce]a domyšleny v celkové komposici i v psychologické malbě Íigur - a pŤece a pŤes všecko: mají
cosi, co scházi pozdějším pracím Čechovj'm, korektnějším snad v ]ecčems:jakfsi rys geniality, odvážnou smělost vrhu, opravdovost inspirace, neustydl1i posud básnickj'žár. Neboť osudnj.a častopozorovanjl zákon osvědčujese i na Svatoplukovi Čechovi:dílo jeho, jak získává na populárnosti, tak tratí na hodnotě uměleckéa básnické' Pozdějšíjeho práce pŤineslydo liierárního charakteru Čechovaještě nejednu
sloŽku časovou a místní -. zpŤizvuč,nilyjeho panslavisticky romantisrn' politickou tendenčnost, liberalistické humanitáŤství - a]e stačí
srovnat jen jeho ,,Slavii" (1882) s ,,Evropou", ,,Dagmar" (1883-S4)
s,,Václavenr z Miclralovic.. a tŤebasi dost jiŽ ustydlou a ne právě vysolrym letem nesenou idylu ,,Ve stínu lípy.. (1879) s
,,Václavem Živsou.. (18Bg-91), prací čiŤeepigonskou a akademicky archaistickou,
aby bylo patrno, ko]ik ztratil Čech postupem času síly básnicky
tvoŤivé.
V ,,Adamitech.., v
,,Evt'opě.., v ,,Miclralovici.. jsou všecky podstatné složky urněleckélrokarakterrr
Čechova;v nich jest i napovědě.

jsou i, ačjsou dílata jeho
no jeho místove vj.voji našípoesie;v niclr
Z nich jest již
díly vrcholnfmi, obsaŽeny meze jeho vlohy a síly.
více
básníkem,
p"i.no, že Čectrjest spíšemalíŤemslovesnlm než
iaynt"- neŽ epikem, spíšerétoremneŽ myslitelem.
fugou,všemi
Není náhodné,Že jeho umění slouavyznělonejplnější
více malíŤ
právě
byl
Čech
rejstŤíkyve ,,Václavovi z Michalovic..:
tétovloze
a
epik,
pŤísnf
slovem nežbásník,spíšeumělec popisnj. než
baroltu;na jeho
rozvití tato látka z jesuitského
pŤálanejpohodlnějšílro
barevnoufanfáruodpověděloarozhlaholiloseplesně,kolikbylo
vČechovizeslovesněpopisnéhotalentu:popisyjesuitskj'chchrámri,
církevníchslavností,celé
refektáŤri,zahraď,,t"eti'"t' hostin, obňadťr,
náhodnou- nejbarokníPrahy jsou - podivnou ironií naprostone
lepšímiuměleckj'mistranamivdílebásnika-oslavovatelehusitství.
se v ničem
nelišící
Viastní epická kostra jest docela konvenčnírornán,
podstatnémodkteréhokolišablonovitéhorománumlaďéhoalumna,
nebo jinj.m
zmítanéhornezi smyslnou láskou a duchovnímpovoláním
méněnáposláním- ale tato kostra neníopravdu ničímvíc nežvíce
hodnj.m lešenímpro uměnípopisnéhoslova.
jsou u něho těžké
A tak tomu jest u Čechavždycky: hlavní věcí
jednou
indiferentně
dosti
pňedmět
popisy, kterévolí za svťrj
a obšírné
tŤebas
po
druhé
a
hlavu lidskou' posazenouna tuhémkrajkovémlímci,
rejtarskébotě
krumplováni zác|onynebo tŤásněroucha, ostruhu na
obsáhlá pŤi
nebo lilec mečenebo krásně vyŤezaná dámská nosítka,
zdobně skládarovnání, rozpŤedenápŤesňadu veršú,umně roubenéa
v pozadí:
všecko
ustupuje
néŤeči,slovníturnajá a potyčky.PŤeďnimi
ryt.
charakterú,
vlastní stavba básně, psychologická kresba a malba
slouesna
|eŽi
mus vášní,proud dějovj.' peripetie dramatické.Dúraz
j"'r.J
Čeclrl
jím
Svatopluk
byl
esÍil,
poesii
némdekoru;byl-li káy
"
básnicky'
a
malíŤskj.neŽ
popisnj'
Talent jeho jest právj mnolrem víc
potravu, která jej
nežepiětj., t."zai'talent hledá a na|ézási pudově
" nížmriŽese nejsnáze rozvinout.
živí,pridu' na
Kdonerozumíš,srovnej,,VáclavazMiclralovic..tŤebasseZeyerovjm,,ZpěvemopomstězaIgora..(uvádímtutobáseůproto,poněpÍedlo|-tu,
vadž zďe mě| Zeyer starorttskou pŤedlohu,prauou epickott

lrterou dosti věrně sledoval) a pochopíšrozdíl mezi opravdclvouepikou a popisně rétorickoupoesií,která má jen epickéroucho. Jaké
rušné,bystré,kiepké tempo má ,,Zpěv o pomstě za Igora.. proti
je,,Václavovi z Michalovic..tJak vjlrazně jest všeckoustŤeděnona
d.inouhlavní vášeů,která nese celou báseĎt Jak všeckospolupracuje
k jejímucíli,kter stojí,pevnf a určity,nepohnutějako terčvšehol
jsou všeckypopisy, obmezenéjen na nutnou
a stručné
Jak stŤídmé
typickou charakteristilru! Jak vystupují hlavní linie, které nesou
stavbu básnět Jak nezabíhá se nikde do podruŽnjlch detailri' jak
v nich nikde báseůnebňede!,,Zpěv o pomstě..jest jakoby luk napiatf
k vfstŤelu,eposy Čechovyjako Ťekavolně a líně tekoucí,rozlitá stále
v několik ramen.
A stejně jest tomu v ,,Adamitech...Jaké těžkémyšlenkovékonflikty srazily se v tétobásni! Všecky skoro sociálníi morálníotázky devatenáctéhověku jsou zde pŤedjaty;materialism stňetáse s idealisrnem,
komunism s touhou po svobodě a jedinečnénesmrtelnosti,Ťadajin ch sporri vklínila se d.osebe - sloven chaos,kterj,, zdá se ti, múže
prisobit svémutvrirci jen saméutrpení.A pňece:jak jest tato trapná
jak iest spoÍddtinarétorickglPŤes
a temná látka vytěŽena rétoríckg,
jiné
i dumasol'skjlproblém,jak se
nesnáze jest tam mimo
nejtěŽší
očištujepadlá dívka láskou -pŤenáší se básníks tak naivní a drivěŤivou snadností,odbj.vá je tak povrchovět A vidíšnáhle, Že všeckyty
myšlenkovékonflikty, všecky ty zavilé záhaďy jsou zde nakupeny
jen proto, aby daly básníkovi pŤíleŽitostk ňečnickj.mkontrastrim
a malebnéestetiky. Tato
a jinfm figurám - tedy sub specie maltíské
husitská episoda jest nazirána opravdu sub specie Makarta. Kdosi
pronesl právě pŤi ,,Adamitech.. jménorakouskéhoepika-malíŤeHamerlinga,a věru včasněi místně:jest tŤebajen dodat neinformovanj'm v literárních dějinách, žeHamerlingovy eposy poklesly valně
v hodnotě u opravdovéněmeckékritiky od chvíle,kdy vyšly . . .
V ,,Adamitech..myslí se tak dekoračně,jako se ďekoračnějednalo
v,,Evropě.. nebo v ,,Michalovici...A později se i u Čechastejně dekoračně smtÍujiduševnía směrovérozpoly: síatkem. Sůatlrempňeklene se rozpol mezi Ruskem a Polskou ve,,Slavii.., tétoménězmu.

konečněve ,,Váciavovi Živsovi..
žilévariantě o,Evropy..,síatek smíŤí
a
rozpory mezi idealisticlrj'm faráŤem mladjm materialisticlrfm dolrtorem: ,,farslrá víla.., lrterá se prostě strojí a dobŤevaŤí,vyrovnává
zd.epropasti. . . Ale zde jsem již u stinn1fchstránek Čechovfch:u to.
ho, kam vede antithese,je-li myšlenajen dekoračně.
Malba slovesná a rétoricképointy nedaly vniknout hlubšímkarakterotvorn1imŽivlťrmani do ČechovyprÓzg, častone prostégracie
a rozmalu' a nedopustily,ahy ji oplodnilyv hlubšía silnějšíorganism
slovesnf' kterf by dovedl vzdorovat první změně literárního vkusu.
Čtes-ticInesna pŤ. jelro čtyŤisvazky Pouidek, arabeseka humoresek
nebojinou pozdějšídrobnouprÓzu téhoŽrázu a téžerirovně,nem žeš
mÓdg běžnév něnevidět, kolik se tu obětuje na oltáňi |eutllelonistické
meckémnovináŤstvílet osmdesátj'cha devadesátjlch.Všechnyosoby
rnluví velmi ozdobně, duclraplnicky a - stejně, jakj.msi abstraktně
vybrorršenym,salonnímjazykem, pln1fmbljlskavj.ch point a jinych
Ťečnickfchfint; všudehonba za tim, co se leskne, a tak uniká všude,
co hŤejea co svítí;všudetouha pŤekvapovata udivovat nečekanj.mi
povjlšeností,
šachovfm drivtipem' To jest' pravda,
obraty, sentenční
vliv mÓdy... Ale nežádájiŽ sám pojem umělce a básníka,aby pŤekonával mÓdu a vymykal se jí? Jak draze zap|atil Čechtuto slabost,
mriževytušit literární znate| z některj'ch drobnych črt, jako na pŤ.
z rozkošné
,,Jabloně...V muži,kterj' ji napsal,Ďyly tvárnéumělecké
síly, které si zasloužilylepšíhoosudu. Prvni epické skladby Čeclrovyukazují i jeho místo ve vj,vojové
logice našípoesie:Čechjest-tu dědicem a uměleckj'm dovršitelem
a pŤekonatelembyronisujícíbásnicképovídky Hálkovy: dosahuje
toho, co tanulo na mysli Hálkovi, čehovšak nedovedl dostoupiti pŤi
svych nevalnj.ch silách tvárnj.ch. Čechjest epigonskym romantikem,
romantikem z doby' kdy romantism rozkládá se všude v Evropě
v něj v Rusku a v Polštěv mnohemmohutv realism, jako se rozlrožil'
nějšichbásnick ch zjevech Puškina a Lermontova nebo Mickiewicze.
Jenžeromantism Čechrivjest ještěmnohemvíce odnocněn, nežbyl
romantism velikj'clr básníkri rusk}ch a ve]kéhobásníka polského:
snahami,,Mladého
vžďyt jest o tolik mladšílProše]již tendenčními

Německa..,prošeliiberálnírevolucír. 1B48:jest to romantism plně
již odromantičtěl, romantism změšťáčtělj'.
Kdysi ve svych ptivodcích talr aristokratickj, vstupuje nyní do sluŽeb dne a chvíle, horlí,
kde jeho děd zlrrdal, pochyboval,proklínalncbo odbojuje a Ťeční,
se do Ťízystoickélhostejnosti.Čechvyznává se ve
halil
vracel se a
svj'ch autobiografick1fchvzpomínkách, Že Byron jest nejmocnější
dojemjeho mlaclickéčetby,ale co žijez Byrona v Čechovi,nenírnnohem více nežmaska a maska velmi již proděravělá . . . Je to Byron
aureoly, svéhosarkasvelmi nebyronovskj',zbavenj,všídémonické
chladnosti,uzavŤenostia vflučtickéhopošklebku,svéaristo]<ratické
nosti, svéhohrdého diletantismu i rozkošnickéholabuŽnictví: hrdy
měníse nakonecv polrojného
,,hrdinubumanfredovskjlvzbouŤenec
zatímovšemještěspíše
ďoucnosti..,v trpělivéhodělníkapracujícího,
spravedlivějšíhozítňka. . .
slovem nežmyšlenkoua činem,na pŤíští
již
sociální bídu a vzdor tkalcú v buŤičskyclr
Jako Heine zpivá
písníclr,tak i Čechsta-ríse rozhodněji a rozhodněji na stranu utištěa vyděděncri;a jako Heine váhá na rozcestí,i touŽe
nych, pokoŤenj.ch
po socialismua jeho Ťíšispravedlnostia rovnosti,i obávaje se jeho
nivelačníhoegalitáňství, vražednÓho snad i v1isadám duchovym
a tedy i poesii,stejn1imipoclrybamijest zmítánobčasSvatopluk Čech
- ale rozlrodnutíusnadĎujemu, že citi se velmi vroucně synem nároa chudého,u něhoŽboj o národnostjest jen formou
da pokoÍeného
a složkouboje sociálního.To jest zjitŤerryideoq' i citovj. svět, z ně.
hož rodí se vlastenecká, politiclrá a společenskácftonsonaČechoua,
v nížjest clěďicem Šolcovj'm,jako byl v básnicképovídce dovršiteale také umělecky nejlem Hálkovj,m. Sem Ťadíse nejpopulárnější,
pcchybnějšíčást díla Čechova:,,LešetínskjkováŤ..(1883)',,Jitňni
písně..(1887),,,Novépísně..(1888)a ,,Písněotroka..(1895).
Čech byl sedlák, potomek starého uvědoměléhoselsliéhorodu,
a všichni sedláci byli a jsou idylikové nevědomky, samjlm zálrlaďem
svébytosti: všichni sni sen věčnéhomíru, kdy zlatá obilná vlna ne.
bude již ohroženakopytem válečného
oŤea doškovástŤeclrajiskrou
z váIečnélro
stupnětapoŽárrr. . . I Svatopluk Čechbyl do značnélro
kovy selshy idylik, optimista a utopista. ,,Arma virumque" zpival

starf epik, ale v Čechov1icheposech není ani mnoho bojri, ani nnoho
muŽri; Čech jest idylik, tŤebas se maskoval epikem. Irlylická touha,
Iousseauovsk1isen o klidném Životě, o souladě člověka s člověkem,se
zvěŤí,s pŤírodou,s pradušísvěta kmitá se i nad jeho díly poměrně nej.
vzrušenějšímia nejponuÍejšími,a jak básník stárne a jak jej unavuje
život a jeho boj, tak roste a zdrirazfiuje se tento vnitŤní bytostn1f
postulát Čechriv.o rajském životě v pralese na zŤíceninách,,starého
Ťádu a mravu.. sní i sám kněz zmitané ,,Evropy..; ostrov prostŤed
Nežárky, na němŽ Adamité chtějí uskutečnit svtij sen o životě naprosté pŤírodníplnosti, která pŤekonala všechny pojmy hŤíchua nedostatku, měl by slouti Utopia; v,,Michalovicovi.. ďábelské pokušení,které
nejprudčeji ritočína mstite]ské poslání Václavovo, bere na sebe tvar
vzd.ušnévidiny, idylického života s Ignacii na Rvenickém hradě;
kováňe.., do,,Zpěvníku Jana Buriana..;
idyla vbílrá do ,,Lešetínského
jest
pokusem o klasickou idylu, ale
formálním
nejen
,,Václav Živsa,,
i pŤímfm ospravedlněním návratu k selsképŤíroděod městské pseudocivilisace; pozdějšíprÓza Čechova maluje Znova a Znova buď idylu
vzpomínkovou jako zhaslj. sen jedině pravélro a celého života v dětské nevinnosti, nebo idylu vytouženou, často s pŤíchutíresignace a ne
bez lehké melancholie umdleného horácovského ,,procul negotiis..;
a idylická kontemplace, která vidí všude ve světě lad, jest i vlastní
inspirátorkou ',Mod]iteb k Neznámému.., tak vyrovnanfch, talr Ťečnicky uhlazenych a propracovanj'ch, tak pokojn1ilch, jak není tomu
pŤikladu u žádného opravdového básníka nebo myslitele náboženského, kteŤívšichni z hlubin zoufalství, slovem horečnéhotepu bojovali
svrij boj o poslední posvěcující hodnotu života a smrti.
V této harmoničnosti, pro niž bj.vá obyčejně Čech veleben a slaven
jako duch povfšenj', jest vpravdě umělecké rninus Čechovo:harmoničnost jeho není poslední rozvedení a vykoupení disonancí, nybrž
pŤílišdekorační,povrchové a optimistické vyrovnávání protiv. optimismus Čechriv nebjlvá mnohde dalekozrakostí, poslední jednotící
perspektivou složek plně vyváženfch a zhodnocenych, nybrž krátko.
zrakostí ducha podveďeného slabostí vlastních pŤání.Harmoničnost
Čechovabfvá častolrrrpována Za centl charakternosti; jeho optimism

odhadem
znalostízla a podceťrujícím
bj,vá podmíněnnedostatečnou
povrchem,
často
j.r'o .iiy; jeholiberálnÍracionalismspokojujese pŤíliš
silám
osudotvornjm
démonickjlm
a
mocnostem
nes",top.,1"k temn]ílm
propasti,
se
tam,
kde
kryjí
hry
a
životnímá strojídia1ektické Ťečnické
posud ani prvním paprskem světelnym.
nedotčené
Na štěstírizkostlivéuměleckésvědomíČechovo a pŤísnj,a neuprosn soud nad vlastnímdílema opravdová pokora pŤednesmírjimŽ nelze
nostíuměnía poesiejsou ctnostibásnickéhonitra Čechova,
a snaslabost
a
jeho
tvrirčímdlobu
cítilo
se dosti hluboce pokloniti
své
lék
nalezl
a
žilo se o korektiv: v satirickéveršovépovídcehledal
pathetičnosti,svémuoptimistickémuilusionismu, svémudrivěrnému
jincly
humanitáŤství'I.{evybavilsesiceleckdy ani tu z jakésivágnosti a
jinotajnickéhopedantismu,kteréstíníi nejednujinou jeho práci, ale
se tu více neŽve svych váŽnj.chskladbách epickj'ch zápresto pŤiblížil
podobenstvíŽivota a smrti, dotknul selehčím
hadnémua rozkošnérnu
lrŤídlemtoho červánkovéhoz|ata, jehožne vždy dovedl se doprrouti
z tétoskupiny
pathetickéhokothurnu. Nejrozkošnější
v dílechsvého
fana
humoristické
ironické
jak
své
,,Báchorekveršem.., nazyvá autor
sporu,,Hanuman..
jsorr,,Petrklíče..(1884),nejhlubšíbeze
tasiebásnické,
(t. r.), kus opravd.ovésatiry, široké,volné,obzíravéa vpravdě básaž na některou vfjimku, místníten.
a nepokažené,
nické, nezužené
jeho
ležídokonce cosi jako odlesk
strofách
Na někotika
clenčností.
donquixotskémelancholie, hoŤkj' a zatrpkl]i stesk marnosti' sebeidealisty' PŤes obdobu s Heinovj.m ,,Attou
po".,ani vystŤízlivělého
p vodní básnickj' duch; ,,Hanuman..
Hanumanem
vlá
Trollem..
již
ještě,
vrstviti se prach na nejednompreten.
bude
až
bude asi čten
díle Čechově.
ciosnějším
V]astnítvárné a tvoŤivébásnickésíly Čechovynebyly zvláště silné.
míŤefaustovskj, d.ar,hleděti do nitra svélroi cizího
Neměl v značnější
a čístiv něm. Hruď jeho neobjímalaani nejhlubšíhoa nejtemnějšího
rad.ostí,závrati, vzletri a extasílidstva; byla
hoŤe,ani nejšílenějších
a dosti vnějšlrováscheobmezenana polohy stňední;zjednoduŠující
mata nahražovalamrr leckdy vlastní poznání života a jeho záhad.
Nebyl psycholog-erotilive smyslu Goethověnebo Leonardově;dosti

chudéa konvenčnijest kouzlo jelro několika dívčícha Ženskj'chhla.
viček,spŤádanjlchstereotypněz tychž prvkri touhy, oddanosti, snu
a pokory. Pro dramatickéa dynamické složky světa a Života nebyl
zvláště vnímav1i;v žárovištilásky pozemskéani nebeskénerozdmychoval plamenri k novj.m obětem;zachytil z něho spíševliduy odlesk
a slib zdrželivéhoštěstínežvroucí svit a Žár plamennéskutečnosti;
nebyl z erotikri dtrclra ni srdce, ]cteŤíse sežehujína oltáŤíchkrásy
a síly.Ze ženyznájen dívku a to dívku od]išenoudosti chudě, |zetak
ňíci,do penďantu plavéa smědé;ženyvyspělé,bytosti složité,záhadné,osudné,temnéa mihotavé,sÍingya v]astníinspiratorky všíveliké
moďerníliteratury, nenív jeho dile - jako jí neníostatně ani v dílech
generacímladčích;Čechvyhnul se tomuto"zkušebnémukameni vší
nroderni tvorby. Z velikého dramatu, které selrrává rnuŽ se Ženou,
podává jen počátečná
a všeobecnágesta;drama,ježhrají'zmítájimi,
ještěrozednívájejich duši
ale zi.ídkarozžehujejejich zrali, Ťídčeji
a nikdy nevybavujevšechukrytych sil jejich bytostí.
a muŽnépňesvědčení
Ušlechtiif pathos,ušlechtiláinspirace, čestné
musí ti často nahražovatu Čechatvárné síly uměleckéa básnické.
typu: byl dť.ive
občanema pak teprve bás.
Čechje ze schillerovského
níliem. Tyrtaeus liberalismu, kter;i dovedl dochovati jeho poselství
je ještěve vrcholnj'ch bodech svéhodíla
v púvodníryzosti a rozšíŤiti
v čistébratrství národníi společenské.
Ale schillerovsky typ pŤinášívá
jest
i nebezpečí
kulturní a umělecké
tŤebaŤícito se všíotevŤeností.
se, nic nezastarátak rychle jako pokrok politickj.,aco
Nic nepŤeŽije
jesL zde dnes pokrokem, m Že byti zitra reakcíkulturní nebo uměleckou. Jednostranrrf kult Schillerťrvv Německu byl vždycky znarnením
uměleckérea]<cea kulturní zmrtvělosti a pochudlosti.
vykládati
A dnes jiŽ počínáse namnoze u nás charakter Čechťrv
kňivě:jeho slabostia obmezenostiberou se za sílu.NIá-libj/ti dědictví
jeho poŽehnánímmezi námi, musíbjlti spravováno v neilepšímduchu
v duchu statečné
pravdy a odvahy; pročdostalose jich tak
Čechově,
jeho
zoufale málo od
národa právě Čechovi?Proč Se mu odpovídalo
mechanick m a bezduchfm potleskem,kde mělo se mu odpovidat
ačinem?Nenívtomtragika,jejíhož
dosalrunikdonechápe?
myŠlenkou

Mnohj" duclr z mladšígeneracea ne nejhoršíbude se rnusit asi odcizit díluČechor'u,
aby zachor,alvěrnostjehoduchu - aiespoĎvjeho
než
vrcholnych chvílích.- Jest českápíseůotročímnohem strašnější
všecky otročíbásně napsanéČechemv jeho známésbírce;Ibsen
proti duchu svatému'Dědičnj.českj.hŤíc}t
nadepsalby ji: českj'hŤích
Bylo by nejproti
proti duchu svatému'
Myšlenceještěnenarozené.
krvavějšíironií,kdyby v tétonenapsanébásni měla bfti strofa spojená s jménemČeclrovj'rn.

Několik poznámek
o JarosEavu Vrchtrickérn

Nev1islovnfm utrpením bylo mně po každé psáti o Vrchlickeirri;
a utrpením dvojitjlm a |,rojit1imjsou mně tyto Ťádky. Nik;inrneoliíral jsem se častěji ve svyclr myšlenkách neŽ právě Vrclrlickym, a tc
od jeho vrcholnyclr let až do jeho skonu; a nikoho nemiloval jscm ve
svémmládí vášnivěji neŽ jeho. odvrátil-li jsem se od něho později, byl
to akt sebezáchrany, akt vnitŤní nutnosti, a nestalo se to nikterak
s lehkj'm srdcem, bez bolesti nebo lelrlromyslně: utušil jsem Yrclrlického jako své nebezpečía nebezpečítím větší' čímbyl jako básní]r
i člověk kouzelnějšía sv dnější.V devadesátych letech neznal jsc;rr
zhoubnější cesty v česképoesii než lrladké, vyježděné koleje jelro
efektních, ale dutjlch rfmri, jeho lesklé, ale studené rétoriky, která
kladla jiŽ jen vedle sebe - bylo to v době ,,Posledníclrsonet samo.
táŤe.. - celá veršová cliclré, hotové a ztuhlé ritvary lepencovych
frázi. A realrci, která se proti Vrchlickému projevila po rrizn1Íchstránkách v Macharovi, Sovovi i Bňezinovi, vítal jsem jako činy duchového osvobozeni, jako v]astní dílo našígenerace a Samu její v1ivojovorr
legitimaci. Protestoval jsem proti dvěma, tŤcm sbírkám Vrchlické]ro
z polovice let devadesátjlclr snad rozlrodněji, neŽ se dnes m Že zdáti
někomu nutnjlm; ale byl to v1fkŤik z rizkosti a hrrizy clrvíle a mr.rsil
jsem jej vyraziti, neměl-]i jsem se zalknouti, a jsem mu rád i dnes
a právě dnes, kdy se píše všude, že poslední doba pňivodila smír
Vrchlického s mládeŽí a kdy se mluví o tom, Že básnickÝ vyznam
Vrchlického v budoucnosti poroste. Psal-li jsem snad tvrdě, měl jsem
k tomu vnitŤní právo utrpení a lrolesti, vnitť'nílegitimaci okiamané
lásky __ neboť, opakuji, pochybuji, že kdo z jelro oÍiciálníchchvalo-

Íečníkria dnešníclr]iterárních pňiživníkri milor'al nrrtvého vášnivěji
neŽ já a cítil dosah jelro poslání mučivěji a naléhavěji než já. Kdyby
dnes bylo mně rozlrodovati Se Znova' rozhodl bych se stejnč.
Ale dnes ležíjin1 ukol pŤedemnou. Situace jest změněna: změněna
jednak tim, že Vrclrlicky později vybiedl ze svého rétorickéhosche.
matismu a obrodil se právě v posledních knihách a dobral se právě
zde místy teplé intuitivné noty intimně lyrické, jednak tím, Že dnes
nejde o protest proti jednotlivé knize, nybrž o celkovy synthetick1i
soud a v1iklad nesmírnéhodíla, jež stŤe se pŤed tebou jako širá pláI't
až za obzor a jež zabrati jedin1im pohledem a uzavňíti do karakteristijest ukol s]<oronadlidskf.
ky sebe rihrnnějšía povšechnější
Netroufám si také Ťešitijej na něko]ika stránkách tohoto listu,
které jsou mně vyměŤeny. Mohu zde podati sotva více než několik
poznámek a soudti, které docítiti a domysliti i ověňiti na díle Vrchlického musí byti zristaveno dobré v li a vloze čtenáňově,poznámek
metlrodickjlch, které ukáŽí alespoĎ směr a cestu k tomuto cí]i.
Není mně pochyby o tom, že vždycky shodnou se vzdělání soudcové
]iterární v tont, Že Vrchlick;f byl duch jedinečnéu nás síly tvrirčí, nejbohatší náš básník, největšího rozpětí perutí; umělec vášnivě tovžicí
obejmouti a Zmoci kaŽdy problém; ne mornf dělník, vrhající se na
každou ]átku a snažícíse, podrobiti ji svému panství. o tom není a nebude, tuším' Sporu; ale jde o to, jak hodnotiti jeho snahy a jelro dílo
pro národní vjlvoj básnickj.; jde o to, vycítiti a poznati, k jakym směrŮm orientoval českou duši básnickou; jde o to, Tozpcznati jehobás.
nickf zor a promítnouti jej až do těch drisledkri, na něžnestačilbásník svou snahou a svym životem.
Částečnouodpověď na tyto otázky dá již pečlivéstudium jaho básnického v1fvoje. První básnická kniha Vrchlickélro, ,,Z hlubin.., jest
dozvuk pessimismu máchovského, ale Zachyceny a zeslabeny někde
měkkfm mlhaqim mediem lrálkovskj'm. Kniha tato jest ještě tradičníkniha česképoesie; verš její jest spíšešeclya melodicky nežbarvitj' a plastick; ; nelišíse podstatně od veršeMayerova, I{álkova nebo
Nerudova; lidová píseria její volná melociická rytmika jest poslední
základní buĎka, z níŽ vyrristá a kterou obměrirrje a kultivrrje. Mezi
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touto knihou a knilrami následujícími,zejména,,Epick1imi básněmi..,
,,VitoriíColonnou..,,,Duchema světern..,,,Symfoniemi..,,,Rokem na
jilru..,,,Dojmy a rozmary..jest propast:stojímezi nimi Victor Hugo,
Banville (a také, aěkoliv rnnohem méně, neŽ se myslívá, Dante)
a souvisícís nimi celá změněná intonace veršová.Yrchlickj. naučilse
zde verši západnímu,širokému,pompésněrétorickémua dialektickému, verši, jenŽ pracuje pňíkrj.mikontrasty vedle sebe poloŽenfmi,
slrluky světel a stín , piíkrj.mi antithesemi; verši, jenŽ zaclrycuje
pŤedevším
smyslnf dojem a reliefně vykrojuje a vyhrocuje skutečnost tvrdymi, utočnj'mia bÍesknymirj'my; umění,prisobícímuspíše
umění,jež má cosi de.
na smysly a nervy' nežna citovost čtenáŤovu;
magogickéhoa agitátorskéhoa jež vytvoŤil si velikj' francouzskj'
rétorjako prostÍedekk svémucíli, ktery byl jakási popularisacebásnická: podati filosoÍiidějin, sympatickou modernídemolrratickédobě,
ÍilosoÍiisoucitu, v1fvojea jakéhosimanicheismu,ve velikych historic.
kj.ch reliefechsrozumitelnj'chjako biblia pauperum každémučtenáňi.
Zde jsou prameny toho, co bych nazval oficiálnípoesiíVrchlického,
celéhojednoho mohutnéhoramene jeho básnické Ťeky. Zďe na|ezl
Vrchlickj. svou poetiku a tím i _bez Žertu - svou ÍilosoÍiidějinnou'
která jest čiŤedialektická a vnějšková mechanika vj.vojová. Zde naIezl básnickou intonaci pro svou epopejlidstva, svou vyrazovou a stylovou zbrojnici, kterou ovšempozději zjemůovala zjemi'roval,ptisobením hlavně Vignyho a Carducciho, ale jejíŽráz nemohl zapŤítiani
ve svj.ch vrcholnych a opravdu v mnohémkouzelnj.ch a podmanivfch knihách, jako byly ,,Fresky a gobeliny.. nebo ,,Nové zlomky
epopeje...T zde vitězi nejednou dialekticképojetí nad intuicí, i zde
pointy abstraktně Íilosofickéa didaktické ruší naivnou názornost,
trhají fabulistickou tkáů obraziYou a znemožĎujípravé objektivné
zahloubáníse'
Tímto zromanisováním českéhoverše prolomil Vrchlick1i jako
nikdo posud pňed ním českoutradici básnickou a orientoval českou
poesii k cílrim posud jí cizím. Není pochylly, že bylo mnoho získáno
na tétodráze,nenívšaktaképochyby,žebylo mnohoztraceno.Vrchlick1f sám v pozdníchsbÍrkáchsvj.ch staral se o liore]rtiv a pŤešelod

pompésního
vcršek veršimelodickémua šedému- ale
a rétorického
v tom byl jiŽ také oclraz reakce mladépoesie proti jeho prvotnému
rétorismu.Ziskána byla nejprve jakási nebojácná rozlrodnostasmy.
slná plnost: vedle poesie Vrchlického jevila se všecka staršípoesie
poesie Nerudova, jenŽ zastupuje proti novotáňství
českáa pňedevším
Vrchlického princip tradiční,rozkolísanou a nejistou nebo mdlou
a matnou. Verš Vrchlickéhovystihoval lépevnějšípohyb a ruch, děje
smyslovéa plastickou formu hmotnou, a zvláště když studiem Ban.
villa a renesančnilyriky francouzskéi italskéosvojil si mnohéuzavŤené,opravdu jongleurskéa arabeskovéritvary strofové,založené
na symetričnosti
zvukové,byl jedinečněuzpúsoben
k vyvolání všech
smyslnych ilusÍ, čar , svodri, her a rozmarri Životních. Jsou knihy
v lyrice Vrchlického,tak ,'Dojmy a rozÍnary..,tak ,,Hudba v duši..,
tak ,,Zlat! prach..,kteréchytají samu opojnou životnípěnu a páru
a duhu, sklenutou nad vodopádem životním,ale krása tohoto ryzího
a samo čelného
formalismu jest podmíněnajako všeckov uměnístylovostí:má svéoprávněnémístotam, kde držíse povrchu a ilusivné,
rozkošnickynervovéa smyslnéhry životní.Ale nenítěžkfm stylovj.m
bludem, traktuje-li Vrchlickj' lehkou, hravou a kohetnou formou
ronda sám cit náboženskf,jako se mu to pŤihodilove ,,Fanfárách
a kadencích..(1906),v cyklu ,,Modlitby..?1A tato nestylovostnení
snad v díleVrchlickéhosamojediná.Kolikrát stalo Se mu' ževnějším
schematem znásilnil inspiraci, Že princip intuičníhohledání formy
z plnosti chvíle a její jedinečnostinahradil rutinou a mechanikotl,,že
nález formy neníu něho uměleckym činemtv rčím,vyrazem poslední nutnosti; nj.brŽ čímsivíceméněnáhodnj'm a z vnějškavnucenfm?
Msti se právě na něm velmi častokletba všechforem pŤejatj'clrÍilologicky a nedobyt ch z osudnélrotlaku chvíle intuitivnfm tvrirčím
činem,nevynesenfch holou rukou z bolestnéhoŽáru vlastnÍ tvrirčÍ
vj.hně: stávají se velmi záhy prázďnjmi, dut1mi, bezkrevnjlmi mas.
kami, z prili mělkj'mi hračkami, z prili pedantickymi formulkami.
HovoŤíváse o ,,verbalismu.. Vrchlického a vytj'kává se mu jako
1 - Strana 189-205.
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se
těžkj'hŤích.Ale verbalism jest kulatéslovo a jest tŤebadorozuměti
o jetro smyslu. Verbalisty jsou vŠichnidobŤíbásníci tymŽ rozumem
a toužnutností,jako všichni sochaŤijsou plastikovéa všichni malíŤi
koloristé:chtěj nechtěj. Básníkovi slovo jest nástrojem i látkou
tvorby; kaŽď! básník musí slovo voliti a vybírati, o slově pŤemj.šleti, určitjlchričinriod něho se dožadovatia jich z něIrovypočítávati.
Verbalistéjsou i Neruda, i Sova, i BŤezina,i Machar, i Bezruč,kaŽd!
je
ovšem svfm zprisobem. Methoda, kterou vybírá slova a váŽe
ale
již
uživá Bezruč,
v obrazy BŤezina,jest jistě jiná neŽ methoda,
jako
bytostírodovou,
slovem
neopovrhují
zavrhují;
tŤídí,
oba vybírají,
pŤípadě.
určitém
nj'bržjen určitlm slovem v
U Vrchlického setkává se někdy pozornj.čtenáŤs bolestnj'm zjevem, kterjl prisobíjako paradox' Vidí, žečastonevybíral dosti slova,
nj'brž užil toho, kterému podala první chvilková náhoda. Naleznou
nebo
sá jazykovévulgárnosti nebo triviality, obrazy temnéa zmatené
opravdové,
monumentální,
bj'ti
chtějí
protismystnév básních,které
velebnénebo vybrané avzácné nebo jímavéa podmanivé,a nechtějí
nikterak bj.ti parodiemi nebo paskvily. A tak bj'vá občasbystrj'
proa jemnj' čtenáňsvědkem trapnéhozjevu, Že básníka,kterj'bj.val
hlašován za vzácnéhoumělce slovesného,objevuje náhle prostŤedním a pochybnj.m virtuosem, nebot vady takové mívajíu Vrchlickérfm nebo jinou vnějškovoupodmínkuveršového nej astěji pŤíčinou
ho schematu.Nejen pitvornéhiáty, jimžsejazyk vyhj'bá (,,veumění..
a pod'), jsou pravidelnj.m zjevem ve veršíchVrchlického,ale nalezneš
rj.i zkomoleniny slovné,kteréjsou obětmi pŤinesenj'mirytmu nebo
místo
pŤ.
instrumentál
,,nudem..
mu. (V ,,Twardowském..čtese na
nudou a jen pro r m; a podobni'mizjevy dala by se vyplniti nejedna
stránka). Ne tedy verbalism, nj'brž špatnf verbalism ohrozil některá
místavdíleVrchlickéhoanapověděljednuzezákladníchantinomiÍ
jeho díla.
odtud byl d.obr!verbalismus,to jest pečlivédokonaléňemesloa ve
jimiž reago.
vyššímstupni dokonaléuměníslovesnéjednou ze zbrani,
vali mladšíproti Vrchlickému tam, kde toho bylo tŤeba.BŤezinana
pŤ.váŽil svá slova a svévěty na ethernj.chváŽkách, instrumentoval

své verše s pŤesnosti,ryzosti a čistotoua dokonalym rizkostlivj'm
věděním a poznánímjejiclr ričinri'jak;fch nenaleznešu Vrchlického;
jeho obrazy jsou methodickytak jasně a dokonalevysledoványa tak
soustavně spŤízněnyvespolek, že tvoŤínejvyššía nejčistší
medium,
v němŽ Žije a p sobíjeho žár tvrirčís největšímričinema s nejmenší,
snad žádnou ztrátou sil.
Vrch]ickému bj.vala vyt kána jako nejtěžší,
konstitutivní vada
t. zv. diletantismus, v1itka jistě pochybená, chtělo-li se tím Ťícitolik
jako nejednotn;i názor světovy. Básník není Íilosofa jeho poznání
života a světa nemá nic společného
s filosoficlrfmi soustavami a meje-li
thodami; ano,
co znakem opravdovéhobásníka,jest to právě lo
zd.e:Že poznáníjeho odlišujese diametrálně od poznání vědního'
Básník poznává a soudíŽivot i svět jinj'mi orgány nežvědec: ce]kovou intuicí, razem,zmocfiuje se svéhopňedmětu,kde vědec analysuje
a pak teprve, abstraktnímdějem, rekonstruuje soubor svj.ch poznatk v cosi, co má ze života sice logiku, ale ne podmanivou a právě
jistotu.
tv rčíirracionálnost a tím i pŤesvědčivou
Kriterion básnické tvorby jest hledati v něčem zcela jiném:
v intensivnosti a vroucnosti ohnivéhopohledu, kter1i proniká k jádru
věci a sdělujeje sobě i jinfm v bleskovémosvětlenís naléhavostí,
jež nezná a nepÍipouštípochyb; v bojovnosti a síle pohledu, kter1i
měníklidné a tuhé posud pŤedmětyv dramatickévíry životní,trhajícía rvoucí všeckove svrij stfed. Tato intuitivná sílajest jen jinj'm
vyrazem pro duševnítvrirči soustňeděnost,pro intensivnost tvrirčího
děje - a zde jest kriterion, kter1im jest nutno měŤiti každédílo
básnickéi umělecké.Není jistě náhodné,žeu Vrchlickéhoprávě jako
u Victora Huga nejslabšíčástídíla jest drama, které žádá si soustŤeděnínejintensivnějšího,
poobjektivacea názorovostinejvášnivější,
něvadžjest jí nejtiŽedostupné:vmyšlenía vcítěníse v Životní děje,
které se nám dnes, ex post, jevi jen logickfmi a racionálnj.mi schematy, zpŤitomněnísi čehosi,co jest více než mrtvé: prostě minu]é.
A takév lyrice a epice VrchlickéhoověŤíš
snadno zákon,Že čímbásefi
jest méněrozměrná, tim
bj.vá pravidlem dokonalejší,t. j. názorově
celá a organicky uzavŤená.Vrchlickj. objímal plně jen dovršenésta-

tické situace, ať vnější,aé vnitŤnía náladové;unikaly mu lr]trbší
vfvojné a dynamické prvlry Životní, sám jejich naléhavy hudebně
togickj'rytmus.Bylsvj'mbásnickj,mustrojenímpodobenVictoru
Hogovi a více ještě Gautierovi, tŤebasjeho zornépote bylo nnohem
širší,jeho temperament Žhavější,jeho vrile mohutnější:byl básník,
- básník smyskter! uiděI,viděl reliefně, zaokrouhleně,vyhroceně
nelomenébarvy, uzavŤenéscény,plné, polední,
lovj', básník žinavé
nálady; básník,ktery spíšesituaci pŤekreslil'
omámné,opojnéa ž|tavé
než by jí zristal něco názorově
samozŤejmosti,
někdy až do trapné
sugescí,nedopovědě.
nápovědmi,
dluŽen;básník, kterf věru nehŤešil
ktery naopak proním; básník, jemuž nebylo ,onevyslovitelnosti..'
viĎoval se někdy tim, žeměnil v těŽkéslovo i to, co ho nesnesloa co
se mu vzpouzelo,co dalo se vysloviti jen zámlkou nebo pausou,du.
ševnímšerem,con sordina'hudbou a jejímmelodickjm dechem.
Jsou v díle Vrchlického básně, které odpuzují jemnějšíhoducha
tim, žebásník nepŤenechávámu, Ťeklbych, Žádnépráce,
čtenáŤského
Žepodceíujejeho vnímavost,ženejennic skoro nepŤedpokládá,nj'brž
jednotaké nic nežáďá,.podává všecko v trapné samozŤejmostia
smyslnosti. Jsou to básně, které zbytečně podtrhují a zbytečně
japointují a jeŽ po svémvictorhugovskémvzoru jsou pracovány
siluetách.
a
ilj'msi aÍišovymstylem, ve velk. ch stínovj'ch masách
V této demagogickéurčitosti a pointovanosti byla jednu dobu síla
jejíhorispěchu,ale jest se obávati, aby
poesieVrchlickéhoa pŤíčina
,, aola.n pŤištích,v dobách zjemnělejšíhovnímání a cítění,nevymstilo se to na jeho díle a nebyly právě v tom shledávány a nalézány jeho slabiny.
Bolamučtosebevíc,jestnutnopŤiznatisi,ževdíleVrchlického
- abych zristal jen
není takovfch vrcholri básnickfch jako jsou
_Mickiewiczovy
,,Dziady.. a jeho ,,Pan
v liberaturáchslovanskÝch
Tadeusz,.nebo Puškin v ,,EvŽen oněgin..,tato díla,na nichžričastnily se vedle vlastnostía sil umělecky smyslovj,chi vlastnosti karakspíšecítit
líbeznosti,jeŽ mťržeš
terovéspanilosti a duševníi srdečné
prr,kťr
podíl
vedle
má
než d.eÍinovata pojmenovat, a na kterjlch
zemsk:ilcha tělovj'ch i jakési básnickéa lidské světectví.Jedinečná

vfsostnost těchto básnick;i'ch arciděl kotví ve sféráchduchovějších
nežjsou ty, v nichžse koupalo básnickékŤídloVrchlického:dílojeho,
cítišto jasně již nyní,rozlévalose spíšedo šíŤe
nežse hloubilo do studnic nevysychavfch a vjlboje jeho byly spíšelátkové než vnitŤní.
Nesmirnémutalentu Vrchlického, kterjl touŽil obejmouti celj. svět
a zmocniti se každélátky a kaŽdéhosujetu, nedrŽelrovnováhu dosti
siln karakter básnickj', kterj' by koncentroval a váza|, co odstŤe.
ďovala a rozptylovala nesmírná,životaa rispěchrilačnávúlemistrova. ovšem: jak:i nesmírnj',opravdu naďidskjl musil by blti tento
karakter, aby vyvážil tentota|enta položilhráz a mez a dal posvěcení
tomuto nesmírnémurozpoutanémuživlu, kter stále vŤel a tryskal
a šuměl, bičovan1ia bouňen snad všemi elementárnimi duchy
zemsklirmit
Vrchlickj'jest největšiposuď revoluce v českém
kulturním světě.
Do národa pochmurnéhoa meďitativného,žijícíhoposud smyslep
spíšvnitŤnímneŽsmysly vnějšírni,i v rozkošimelancholickéhoa teskného,vtrhuje Vrchlickjlm poesiejásavéfanfáry, optimistická a skutečnostná,plná hladu a žiznépo všech darech země a světa, prudce
a horce zmocůující
se života ve všechjeho tvarech, poesiev1ibojná
a nerozpačitá,která na|ézána každou zálradu ihned odpověď, jako
rozvádí rychle každou dissonanciv harmonii, teplá v barvě, smyslná
ve formě, točnáv intonaci. Postav vedle Vrchlického pathetického
mora]istu Kollára, zmučeného
pessimistuMáchu, stále se stiny svého
nitra se bijícího,- stručného,
bystréhoa epigramatickéhoČelakov.
ského,trpkého a hoŤkéhoNerudu, sladkého a dúvěŤivéhoHálka,
idealistního rétora Svatopluka Čecha, do minulosti odvráceného
a v mystiku zapťedeného
Julia Zeyera _ a pochopíšteprve jasně,
očblíŽeživotu, v tom, jak rozumí mu positivistickj' zápaďni člověk,
byl Vrchlickj.a jak celá tvorba jeho měla i podmínkoui cílemzezápadněnía zmodernisováníčeského
světa. Je-li smysl českj'chdějin nejen
politickj'ch, ale i kulturních a duclrov1ichpŤipodob ování se Západu,
sbliŽováníse s ním a splj'vání s ním, jest Vrchlickj'z nejtypičtějších
a největších
ďuchri česk1fch,
neboédílo jeho jest pak jen ztělesněná
tendence českého
osudu kulturního a uspišujejen pŤirozenj.jeho
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sklon a spád. V jeho dílesetkaly a slily se všeckyvlastnosti typického
dobréhoEvropana z devatenáctéhověku: smysl skutečnostny,drivěňivá a neumoiitelná pracovitost, optimism zdrav:ich smyslú, víra
svych
racionalistická. Poesie českápŤedVrchlickj'm i v nejvyŠších
improvisovaného,
a
náhodného
jako
více
méně
cosi
zjevech prisobí
teprve ve Vrchlickém dostupuje rázu uvědomělépromyšlenépráce
životní, Ťizenépevnfm záměrem a určitou methodou a nesenévtilí
jedinečnésíly a vytrvalosti. Tyto ctnosti pŤibližujíbásnické dílo
Vrchlického rižasněideálrim dobovym, duchu vědeckému,teclrnickému a demokratickému,duchu toužícímupo zracionalisovánía tím
po ovlád'nutí Života a jeho sil. Pokud tyto ideály budou určovati
kulturu západni a polrud českádušebude viděti svrij cíl v tom, blížiti
se této západni kultuŤea násleclovatiji, potud dílo Vrchlického má
ne snad labužnaději, Že bud.eŽítizmocněnynrživotemmezi pŤíštími
níky, nj'brŽ dělníky a pracovníky Životními.
Jsou-li však ještějiné a větši a dokonalejšíideály kulturní a jeJi
rikolem českéduše nepŤipodobĎovatise positivistickéÍnuzápadu,
n]ibržvytváŤeti cosi opravdu svéhoa duchově kladného,zaclrmuŤuje
se bud.oucnostdíla Vrchlickéhoa vliv jeho rnezi budoucímipoklesne,
anižse Límumenšíláslra a ricta soudnfch k tomuto mohutnémuduchu
skrz naskrz typickémua nadosobnímu,jejž osud vyvoli| za ukazate|e
vnitŤníchbytostnfch sporri a svárri dnešníčeskédušea postavil jako
sloup na rozcestídrah a směrri.
Jako sloup:nebot sloupembyl a jest, tiebas pukli'.

Románové ďílo Terény Novákové

:"::,::::;:,':"':,::?;:',:;:,:::,'::::icurierL'a,
lltarcel Schwob

První rozměrnější sk]adba .Ierézy Novákové Maloměstsk! romdn,
obraz z našehožiuota,z r' 1890 nepŤedbíhal níkterak v]ivoje moderní
prÓzy české,spíšepozdil se za ním. ,,Maloměstslrjl román.. byl věnován Karolině Světlé a p sobí dnes na tebe dojmem, Že snoubí fakturu
salonní novely, jak ji pojímal a jak jí rozuměl ve svj'ch počátcích
vášniv]i básnící ideolog podještěďskj., s aktuálnou národnostní ten.
dencí jeho posledních děl' v Maloměstském románě není ani mnoho
pozorování' ani mnoho zažitktt a zkušeností vnitŤních, ani vybojri
obraznosti: šablona, schema, konvence určujíjeho ráz literární, jako
národnostní a karakterní opravdovost a čestnost aŽ stŤízlivá jsou
jeho tenorem ethick:im. Práce mladé, sedmatňicetileté paní jest namíŤenaproti časovémuzlu: odnárodĎování vlasteneck]i,ch dcer česk1fch, dcer slavnych otcú, buditelri, kŤísitelri, bojovníkri českjlch,
láskou k muŽrim nepŤátelskéltonároda a sĎatkem s nimi. Dvě dívky,
Svatava Krovecká (literární konvencionalism jest patrn1f již ze
jmen), krásny sirotek po velkém národním mučed.níku,a druŽka její
Blažena Zimová, dcera slavného politika českého,zamilují se do
sqich národních nepŤátel; Blažena odnárodní se riplně sůatkem
s pruskym velkostatkáŤem, Svatava vzpamatuje se v poslednÍ chvíli
a prchne z náručísvého milence, husarskéhoporučíkaa barona,
když
náhodou zvi, že jeho otec vyzrad.il a zničil pŤed lety
otce jejího, ale
prchne ovšem zneuctěná již
a potŤísněná a jen proto, aby několik
let chňaďa a naposledy
zemŤe|a,zlomená svou vinou, hanbou a stuqem' v malém
rodišti svého otce u své babičky. V čestnépŤímédeciikaci povědě]a autorka
otevŤeně,že prácejejí nechce bjlti ďlem umě-
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leckfm, nj'brždilem užitkovfm; autorka hlásila se v ní ne ke,,štětci..,
a tŤebas
věděla,žepoďniká ,,práci neveselou..,
ale ke ,,lŽícidělnické..;
světě pohádek..,pÍecez potoužila,jak vyznává, po ,,dobrodruŽném
vinnosti,,vrátila se na šeroustezku dŤíveustanovenou..:prospívati
národníspolečnosti,varovati, nabádati.
Psychologa, kterj. umí čístimezi ňádky, zastaví si a upozornína
sebe jedno: nenávist k romanesknosti, k citovému individualismu,
k vášni - nenávist jaksi mstivě horlivá, jakou mívajíke svémuminulému božstvu jen konvertité. A opravdu: drobné pr zy Terézy
Novákové z téŽedoby nebo z doby bezprostŤedněpŤedchozi,ze sam1ich jejích začátkú'literárních, jsou sentimentálně romaneskní,
individualisticky sensitivní, revoltující:ženy, jichž nechápe jejich
a autorka podepírázaujatě
tupéokolí,bouŤíse a hledajísvésebeurčení
jejich právo ke svémuid. V ',Maloměstskémrománě.. po prvéjest
tomu jinak; mravníinspiracejeho jest hromadná a objektivná:jest
tŤebaspoutati své já, podrobiti je pŤíkazrimcti a hrdosti národní,
sepnoutije pod jho obecnosti.Tento román mluví pro stŤízlivoučestnost a mužnouopravdovost -ňeč, kterou budou stupíovati v oblasti
díla Terézy Novákové - ale jest v sledkem
uměleckévšecka pŤíští
jak napoviďá již jeho dedikace. Není posebepíekonrini,
sebezapíení,
chyby, žeudálo se pňedním něco ve vnitŤnímživotěTerézyNováko.
vé: nalezla v této své první románové skladbě svou typickou pÓzu
k životu a světu, zárodek svéhostylovéhopostoje, ale neobešlose to
jistě bez duševnÍch
boj a zápas .
Mladá romanesknídívka pražská byla pŤesazena,zďá se, do drsné
pridy venkovské;následuje rozčarovánía po něm odboj a vzpoura.
A tento odboj láme se po prvé pŤed,,Maloměstskymrománem..;
autorka se sebezapŤením
dává se do služby nutnosti a užitečnostiživotní, sklání po prvé svésrdce v pokornou učelivost,uzpúsobujeje,
aby pŤijaloto, čemuŤíkáfrancouzskybásník,,la legon des choses...
A všeckapráce TerézyNovákové,která vyplĎuje ětrnáctiletímezi
jeji románovou prvotinou a jejím druhj'm románov m dílem,Janem
svého
JíIkem,jest jedna jediná nepŤetržitá
,,naukavěcí..,podÍizování
jeho jim: a tato léta jsou
subjektu pod objekty a pŤipodobĎování

umělecké i karakterové ,,Lehrjahre.. Terézy Novákové, vyplněné
poznávánímlidovéhobytu }rmotného
i duchového,studiemi lidové
jako
architektury i lidového kroje právě
lidového cítění,myšlení
i tvoňenínáboženského,
a vedle toho i chápáním moderníhoboje
společensko-pohlavního
a žurnalistickouslužboujeho otázkám a záhadám.
Proto drulr1ilromán autorčin,Jan Jílek, z roku 1904,má tváŤnost
zcela jinou. Není zde již literárních šablon a schemat, novjl román
jest do značné
míry studiíhistorickou.Skutečnáosobnost,ježopravdu žila a trpěla pro svénáboženské
pňesvědčení
v osmnáctémstoletí
jest
pohŤbena
a
na starémčeském
hŤbitověrixdorfskému Berlína'jest
sujetemtétoskladby románové,jejížforma jest monogra|ickda žiuoto.
pisnd. od ritléhodětství aŽ do staŤeclré
smrti s kratšímidelšímimezerami sleduje život, činnost,utrpení, boj a vykoupení svéhorekasprosťáčka,
mladíka z Lubného,plachého,pokorného,duchem chudého,ale srdcem bohatéhopotomka českobratrské
rodiny, kterj'po
zbujně smyslnéepisoděsvéhočasného
mládí zvážni a náboženskyse
obrodí,sejdez Čechdo Ger]achsheimu
v Sasku a odtud vypravuje se
do rodnéhokraje pŤevádětjinj.ch tajn:ilch bratŤído Německa; jenž
jest zajat jednou v Jarošověs bratrem Šplíchalem,
odvedendo Litomyšle a zde dvě léta vězněn, vyšetŤován,trfzněn a pŤemlouván
jesuitskfm misionáŤemP. Pelikánem ke katolicismu, aby byl posléze
odsouzenke káŤe;kter pŤive]kémpožárulitomyšlskémunikne svjlm
trj'znitelrim do Gerlachsheimu,usadíse později v Rixdorfě u Berlína
a pojme druhou ženouvese]ouzpěvačku,jež jej okouzlila v podvečer
jeho zatčení,aby nakonec zemŤelblaženousmrtí jako staŤecdvaasedmdesátilet!. Zde všeckojest již konkretné a jedinečné,určité
a autentické,nepŤedvídající
a nezevšeobecĎující;
a není zde také již
tendence,alespoí ne tendenceabstraktní,nebot dokazuje-li se co
v tomto díle,jest to jen poznáníprávě básnické,žeživot lidskj jest
tajemn1ia velik1i, a to i v člověkunikteralr vynikajícímpostavením,
osudem nebo duchem. Zájem tohoto románu jest však spišeještě
v látkové správnosti a pňesnosti, než v síIe uměleckéhonázoru a
umělecké
formy. Jedinečné
a zvláštnínepodáváv tomto díleposudté
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,,iluse všeobecnosti,,,o niŽ mluví jemnf francouzsk;i estetik. Jest
jak si atomism,jakási umělecká siroba v tomto románě i v obou
následujících;jsou to knihy správné,ale ne bohatébásnickj'm varem
tvrirčím.Jedinečn1iživot vypracován jest zde, i v JiÍtm Šmatldnoai
i u Librouě gruntě pŤesně,ale rizkostlivě podle empirie Životni, takže
vribec skoro nepracuje tvrirčíčinnost obrazivá, která domyšlí,doplĎuje a doceluje z žívotnichnápovědí nové tltvarY, podobenství
kypivého a tryskajícíhobohatství životníhoa jeho nevyčerpatelné
síly. Podle toho nemá také ,,Jan Jílek..ještěkomposiceve vyšším
smyslu slova: všecko,co následuje po mučednictvíJílkově v Litomyšli, které má opravdovou dramatickou hodnotu, jest zeslabující
epilog, vynuceny jen snahou po historickérlplnosti a pŤesnosa Ťedící
ti,bez vlastních básnickych a uměleck1ichdrivodriv a záměrriv; a po
motivech té visionáňskésíly a krásy jako jest ,,rok čtyŤicátj'..prisobí
scényrodinnéhoštěstÍJílkova mdle a matně.
T;iŽ monograÍicko-životopisn]f'
ráz má JiÍí Šmatltin
z r. 1906,počínajícíse narozenímrekovfm a končícíse jeho smrtí. Ale vnitŤnídu.
ševníživot hlavní postavy jest zde jiŽ mnohem bohatší;vnitŤnítepna
Životníbije vášnivěji a napínárytmicky rornánovédějstvíaŽ do konce. Šmatlán,rozen! katolík, chudf pasáček,zatouŽi po chlebě duchovémz celésíly svévášnivémysli a domáhá se ho již celjl život;
nachází jej na chvíli v protestantismu, ale mihotav1i a nepokojnjl
plamen jeho touhy, kterf spíšemučía pálí než hŤeje,rozvede jej
s jeho vrchností církevnía zavede jej v demokratickj' socialism,
náboŽenskypojíman1i,,jako uzákoněníKristova evanjelia,tak jak
líčilisi je pŤedkové,
bratŤi,za Komenského...A v ,,Librově
Čeští
gruntě..,v episoděz revolučních
let 1847-1849, v nížselsképolitické
naděje a zklamání jsou spjaty nerozlučněSe Snernživotnihoštěstí
mladéhorozumnéhoa čestného
sedláka,jest TerézaNováková umělecky a komposičněo to vj'šenad,,Jílkem..i ,,Šmatlánem..,
žesvému
Jobkovi dovedla stvoŤitipartnera osudověkomplementérného
v zk|amaném a zhoŤklémnaďšencia historisujícímochotníku VedŤelovi.
Uměleckoua básnickoutvorbu TerézyNovákovévyvrcholujídvě
a zároveůnejvětšíjejí skladby románovéDětí čtstého
nejrozměrnější
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žiuého,
psanév letech 1903 aŽ 1906,a Drašar, Romtin kněze-buditele,
otištěnj'posudjen ve,,Květech.. r. 1910.,,Děti čistého
Živého..,
,,ro.
mán ze žívotalidu na vj'chodě Čech..,jest první objektivn1fromán
soubornjl v díleTerézyNovákové' umělecká komposice zákonnésíly
a krásy vfrazové, Jeho forma není jiŽ pohodln životopisněempirickj. opis určitéhojednotlivce, n1ibržjest vyváŽena z vniterného
dramatického dějství, v něŽ se zapŤádá po osudovénutnosti celá
spŤízněná
skupina lidská. Není zde již vyvolenéhojednotlivce,jehoŽ
Život jest popisován v jeho časovém
toku a vyvoji, zatim co ostatní
osoby, s nimiŽ se setkává, jsou traktovány ryze episodicky jako
siluetová stafáž,jež kmitne se knihou, aby zapaďa pak do tmy tak tomu bylo na pŤ.v ,,Janu Jílkovi.. - nj'brŽ pŤedmětemuměleciiéhozájmu autorčinajest Ťadaosob, spojenjch spolu poutem dramatické lásky nebo nenávisti, které utkávají si vášnivou a těsnou
spolupracísvťrjosud. Je-li na pŤ.v ,,Janu Jílkovi.. celf život nazirán
z jeho osoby a jeho zrakem, ztotožĎuje-lise zde autorka s ním a jen
s ním,jest v,,Dětech čistého
Živého..
pŤenáší
těŽisko
mnohostrannější:
i ohnisko románovéskladby od pňípaduk pŤípadu
z osoby na osobu
protivnou osobě první a strojítak uměleckou ilusi života hutného'
teplélro,sborovéhoa dramaticky sehrávanéhoa vytváŤeného.
Sujetem ,,Dětí čistéhoŽivého..jest rozklad sekty adamitskéčili
abrahamitskénebo také marokánské,která spojila v sobě podivně
racionalism s blouznivostí,v zapaďém horskémkoutě vjlchodočeskémv posledníchčtyňechdesetiletíchdevatenáctéhověku. Rozklad tento jest motivován vnějškověvniknutím krajně materialistické
irauky z broŽurkovéliteratury Alfonse Šéastného
PadaŤovskéhove
víru a pŤesvědčení'
pňes
které
své sklony pantheistickébylo pŤece
náboženskyduchové'Ale tento rozkol, jejž vnášído sekty hrub1f
jest jen vnějškoodraz časovychproudli pŤírodozpytněÍilosoÍick;fch,
vjlm podobenstvím- a v tom vidím vlastní tvrirčíčinTerézyNovákové - hlubšího vniterného rozporu životního, kterf prožívají
,,bratŤí..a ,,sestry.. stykem se ,,světem.. všude je obkličujícím,
o němŽ vědí sice theoreticky, Že jest jim určenza zkouškua trest, alc
jehoŽpŤestoprakticky nedovedouzdolat proto, žeho nedovedoune-
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pŤeceĎovat.Kniha jest inspirována ironickfm pesimismema zpívá
sv1imzpúsobemnovou sloku starépísněo tom, jak dobrémutěŽko
žijese na zemi.,,Dětemsvěta..daŤíse všecko,,,dětemducha..maŤÍse
a sebečestněji:
,,dětisvěta..
všecko,byť'bylo to pojatoa chtěnosebelépe
svou nelogičností,svou lehkomyslností,svj'mi smyslnymi instinlrty
jsou prostě bliŽšíparadoxnímujádru ŽivotnímuneŽ ,,<iětiducha..,
které jako by ochrnuly polibkem Myšlenky' tak jsou těŽkopácné
životnímuději. Veseliti se a radovati se ze žir'ota
a nepŤizpúsobené
ukláďá jim jejich osvícenávíra, ale nikdo z nich toho nedovede:
kdekdo hrouti se pod ním, malomyslnía zoufá si. Tento bezmocny
a všemocnfm
s paradoxním,nelogick'y;m
boj dogmatusebevolnějšílro
s jemností
nejednou
Novákové
Terézy
román
Životem d.emonstruje
objektivnosti:
a nevtíravostí,které jsou darem pravé umělecké
tichou podkopnickoupráci osudu ukazuje leckdy zakuklenouv pŤirozenéděje všedníhodne a běŽnélogiky Životnía dosalrujetím zde

místy ričinuopravdu tragického.
Tu jest nrysticky snivec Pakosta, věŤícív brzkj. pÍíchodkrále marokánskéhoa konečnévítězství děti čistéhoživéhoa hyne logicky
svfm tvrdošíjnfm blouznilsk: m omezenectvím,jímŽchce čelitiŽivo.
a jeho Ťádrim právním a kterj'm protiví se zákotu společenskému
ntim a moci světské:sejdeažna hťrlžebráckou.T.uje Kubilr Pasecky,
kter jest ztrestán ve svémsynu Toníkovi, utrativšímse pro děvku
Pešanovou,a zase všednilogikou: děti Kubíkovy, jimiŽ opovrhují
selštídruhovépro blud otcriv, byly nuceny družiti se k poslušnější
rodině zpustléhopodruha. Tu je Helena Koutná, rozumná
dezŤelé
a čestnávd.ovaz městečka,která nese život těŽce jako trest a umírá
po dlouhébolestnéchorobě,vyvolanézraněnímzpúsobenymjí' když
sběhu obecnémjinou souvěrkyni.Tu jest nejzaštítilao pohoršlivém
bystŤejšía nejnadanějšíhlava adamitskéhobratrstr'a, Kvapil, muŽ
osvícenf,činnj',moudrf, trpělivf a obzíravf, a hle, hyne pŤestojako
stai'ecpo Životě plnémtrudri, námahy a odiíkánísebevraŽdouz pŤičia umírá tak stejně temně a pustě jako ponury
ny nejmalichernější
zoufalství'
a posupnf Fajmon, jenžpropadl riplně materialisticlrému
kdyŽ
náhody,
]rrou
osudné
jest
dceru
ztrácí
Tu
mlynáŤLexa, kter1f

Ť

vyslechla tajně, zakryta jsouc lrŤovínr,
hanebnépodezŤcrní
svéhonrilence, jímŽ jej otrávila zlobně rnstivá Fajmonka; tu jesL nejmilejší
syn Heleny Koutné,mladj' JiŤí,jenžtakto, prázdnou por'rluvou,jest
pŤipraveno milovanou dívku;tu jest kolportérMlejnek, jenŽ umírá
rozdrcen byv svym vozem. . . Všude rozvrat, zkáza, ripadek vnějŠí
i vnitŤní.Jedin1i,,bratr..,jenŽ pňežilkonce všechostatních,slabošskf
a pňizprisobiv Kubík, zachraůujese zradou rodnélro,,bludu..:nechává se obrátiti a ur'éstirrastoremr, ortodoxní církev protestantskou.
Nevím,je-li,,románkněze.buditele..,
otištěnyv,,Květech..r.1910,
po záměrechautorčinfchjiŽ konečnouredakcínebo pŤinese.liknižni
vydáni tolroto díla podstatnéznrěny, ale tak, jak jest, jest jakousi
retrogradacíuměleckou,návratem k utvaru pŤedešl;ich
knih básníŤčinyclr, k životopisnémonografii.Vypisuje pohnutj' Život P. Josefa
Justina V. NIiclrla,rodáka polickéhoa učiteleScholarumpiarum, od
jeho narozeníaŽ do jeho žalostnésmrti jako bědnéhotrosečníka
jeho létastudentskáinov pňístěnkunepatrnéchaloupky bŤezinské,
vická, jeho snahy a práce spisovatelské
i rostoucíodboj proti Ťádu
a nechuťk církvi,rozpory jelro vnitňníhopŤesvědčení
s tlakem vnějšim' jeho bojácnéa polovičaté
pokusy o piestup k protestanttsmu,
jeho konečné
pŤiznáníse ke svémupravénujá a jeho lidskj'm
veňejné
právťrm,podnícené
naclějemiroku čtyŤicátého
osmého,jeho Tozpory
s ortodoxnírnprotestantismema jeho osobnípotyčkys teleckym pastorem Karafiátem, jeho učitelovánína bŤezinskéškole evangelické
a jeho sehnáníodtud, jelro pozvolnéchátrání,kdyŽ reakce zmaŤila
nadějev jeho zákonny sůatek,jeho prvnítuŽby milostnéi jeho pozdě
procitlou smyslnostlet posledních.
Život tolroto vyobcovanéhokněze, ducha hrdélroa vášnivého
jest ovšemjinak bolratjla složity
a pŤecekolísavého
a nerozhodného,
nežživotprostoduchélro
trpitele za náboženské
pí'esvědčení
z osmnáctéhostoletí,ale umělecky jest podán touŽemethodoupopisněv1i'vojnou: k soubornédramatickékomposiciŽivotníscházi mu, aby r zní
odp rcovéjeho, z nichžnejvjlznamnější
jest tvrdošíjná,zavilá sestra
Johanna Bártor'á, byli na toli]r umocněni, prohloubeni a zesileni,až
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by mohli bj'ti mu rovnocennjlmipartnery' Jinak nesenjest,,Drašar..
touŽ koncepcíironicko pesimistickoujako ,,Děti čistéhoživého..:
dobrj' člověk,za|oŽen!k velik1imvěcem, človělrnejlepšívrile a snahy,
ztroskotává se a hyne bědně osudn1fmspiknutím okolnostívnějších
i vnitŤních,nebot jemnost uměleckéobjektivnosti autorčinyukazuje,
jak vnějšínezdar Drašarrivjest podmíněnjiž jeho charakterema jeho
slabostmi a trhlinami, takŽe pád jeho jest cosi imanentního,projevenj' jen drisledek vnitňníhoustrojení.
Tato ironicky pesimistická koncepcejest velikénovum v básnické
tvorbě posledního období Terézy Novákové, která objímá ,,Děti
čistéhoživého..a ,,Drašala...Není pochyby: TerézaNováková pŤehodnotila pi.ednimi znova a z koŤenezákladníhodnoty životnéa změnila svrij poměrk nim. ZároveĎ.s oběma poslednímivelikj'mi objektivnjlmi skladbami románovymi vzniká iada symbolickfch pohádek
a legend duše,meditací,alegoriía básní v prÓze, sebraná ve sbírky
S kamenitéstezkg a VlWi'ky a uzdechg,v nichž zpovídá se básníŤka
z téžklch osudovj'ch katastrof Životních, které jako veliké živelné
katastrofy pŤírodnízaplavily a rozvrátily její časovf lán a riděl
a pÍinutily ji' kopati hlouběji' v novych vrstvách, nové základy
k nové budově. Básníňka musila vyrovnati se s temnfmi osudotvornj'mi mocnostmi životními a nalézti k nim novy metafysickj'
postoj. Byl to tenkrát vzdor a odboj uraŽenéa pokoiovanédušeproti
temnému,nevyzpytnémua ironickémuosudu,vzďor a odboj na vnějšeksice zdánlivě klidnj', ale zato v nitru tím rozhodnějšía zatrpklejší;
nová individualistická revolta, jinak ovšem hluboká, vfznamná a
podloženánežbyla snadná revolučnípÓza jejích prací počátečnfch;
novjr romantism, jinak ovšempodepňen1f,
oprávněnj. a zd vodněny
neŽ byl povrchní sentimentálníromantism jejích prvotin. Charakteristickémotto z Wagnerova ,,Soumrakubohri..,nadepsané,,Dětem
čistého
Živého..,
pŤipsání
,,bolestněvděčné..
,,Drašara..geniu Richar.
da Wagnera ukazují,Že tento vnitŤni pŤeroddál se sub auspiciis veli.
kého pesimistickéhoromantika německéhoa žeráz jeho jest tragickoironicky.
Toto nové tragickoironické a romantické pojetí pŤinesloTeréze

Novákové,slovesnémudilu jejíhoposledníhoobdobítvrirčílro,
vlastní
uměleckéa básnicképosvěcení;dalo jejím poslednímpracímslovesn m uměleckoukomposici,zoceliloji a ozbrojilo ji ve všem všudy
a vznítilo v ní i tu uměleckou odvahu, která jeví se na pŤíklad
v ,,Drašarovi..mužně klidnj.m a věcnj'm pochopeníma podáním
jeho smyslnéhorozvratu; a nadálo i jejídílo literární,ňadícídlouho
pečlivěk sobě jen jednotliviny, poslézetou ,,ilusí všeobecnosti..
a zákonnosti, bez niž, jak dobŤepraví Marcel Schwob' není umění.
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Yilém MršÚík

VilémMrštíkbylsnadnejchaotičtějšímoderníautorčeslry;achaos
jasu a harmonii,
ten nejen Že neustupovalv jeho posledníchpracích
která činí
okolnost,
osudná
první
nj'bržtalil je víceještěnežiráce
málokom
V
Mrštíkově'
dásti pocrrybnjlmi všecky ho,,o.y o vj.voji
Živly;
nižší
i
vyšší
leŽely tak iěsně vedle sele tepsi i horši prvky,
risilně
se tak
v málokom byly tak zpieházeiy a v málokom vzpíraly
bj.vá'
jak
někdy
drisledkem,
nebyl
každékrystaiisaci. A ct,ao, ten
nebyl-li
naopak:
bohatství ideového a myšlenkového,
pŤílišného
improvisacemi,
kdo myslitel, byl to Mrštík; spokojoval se nápady,
opájel se tak
pohodlnj.mi podněty, kterj'ch nedomj.šlel.Málokdo
jako Mrštík;nad
svjmi vlastnirni slovy a jeiicrr ntutem a tŤeskern
odtud
logiku, kázeí a metoiičnosl stavěl vŽdycky temperament.
jeho
prací.
většiny
kŤečovitj.a improvisovany ráz největší
smjlkal
jej
a
vláčel
",,jastni
Temperament ttlistit<ane vždy nesl, také často
častojej všaktakétemperajím; někdy tal, vedenjsa jím, do živého,
mentzradilaMrštíkminulsepakriplněcíleaudeŤilsvelikj.mhlukomposice,není
kem do prázdna. Největšívětšinajeho pracínemá
ještě budova;
není
stavěna, poněvadž Ťetěz seŤazenj.chvj'buchri
stavba, nybrž
samo nejlepšídrama jeho (a bratrovo) nenídramatická
pouhé epické plátno, bystŤe scénované.
_
KaŽďy,kdopozornějizačtesedoknihI\[rštikovj'ch,vidí,žejejich
_ tomu chci,
autor byl robustnÍanimální člověk;animální člověk
Mrštíkriv
pňíhany.
aby se rozumělo jako vj,razu technickému,bez
planf nebo zvlčilf,
vj'raz sám jest pňečasiologicky nepŤesnf'
se
také častěji,neŽ se
blíží
zÁaten!, neriměrnj'nebo hyperbolickj';

zďá, Írázi; ale nělrdy byvá také smyslně plny; zemity a kalny,
ale ve šťastnychchvilích i názorn;i a smyslně vtírav1i. Pozornější čtenáŤ vidí ihned, že Mrštík ve sv1fch vrcholn;ich chvílich jest ĎrÍsnílt
hmotg a jejího žil'ota, básník niŽších životních funkcí. PŤehiédneš-li
lidi, které vztyčL| ve svém dile, vidíš, Že naprosto scházejí v něn
myslitelé a intelektualisté, lidé žijicí své vnitŤní visi, bojující o svrij
vnitŤní rrist a v voj' trávení vnitŤním duchovfm žárem; není v něm
duší spekulativnych, které se odtrhly od hmotného smyslného světa
a vybudovaly si jin;i svět zákonné ryzosti a pňísnéideové krásy; neni
a něm stauitelťlsuéhoosudu a suéhodíia. Mrštíkovi lidé jsou lidé Žijící
ve chvíli a podléhajícívšem jejím klam m, budto lidé vnějškoví
a pasivní, neuvědomělí, trpní otroci smyslri, okolÍ, nálady, Iozmaru;
nebo lidé vášně, zmítanijí a bojující s ní, ale nedocházející ke k]adnému vítězství. Mrštík - pŤesně mluveno - zlá jen dvojí extremní
pásmo lidství: mlridi s jeho divok]ilmi pudy, vášněmi, vzdory a odboji
a resignované dolroŤívajicístriÍi,které smíŤenojsouc se všim, dekorativně a náladově ve vzpomínkách snovj'm zrakem pŤehiíŽíŽivotní var
a svár. V těchto dvou polohách napsal nejlepšísvépráce. Po opojnycil
a v]ibušn]ich lyrismech mládí pŤišly u Mrštíka - a to jest karakteristické - ihned touhy idylické, potŤeba zátlši, míru, klidu, mazlivé náladové hračkáŤství,sebeuspokojeni v malém formátě. StŤcdnípoloha,
vlastní vyvoj duše, rrist člověkriv, zápas člověka vyŠŠího
s člověkem
nižšímunikaly mu uplně; neukázal nikde toho, co jest vlastním rikolem umělcovfm: jak touhy a sny a pudy mládí pŤeměťrují
se tuhym
životním bojem v nadosobní klatly, jistoty, činy; jak vykupuje se
život z vnějších náhodností a zachraĎuje se Ye vyššísÍéruvnitŤní zákonnosti; jak, abych užil krásného slova starélro Kollára, Život stává
se ,,díIemulastní duše,,,Tento pravy duŠevnídramatick1i pud schází
dílu Mrštíkovu a tím schází mu pravé vnitŤní teplo, vlastní oduševnění veliké poesie. Není v něm tragiky, poněvadŽ není v něm velikého
tisili vťrlea intelektu, velikého napětí vnitňního mravního člověka.
Mrštik byl člověk velmi silnélro a také dosti diferencovaného života
nervového, č]ověk silnyclr dojmri a vjemri smyslovjlch; a proto malíŤ
slovem nejprve a pŤedevším.MatíÍ, pravírn, ne kreslíÍ;vloha kreslíŤDuše a dtlo E
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Mrští.
ská jest vloha abstraktnía kritická a ta nebyla právě pŤedností
v
barevn]fclr
maloval
lrter1i
kovou. Mrštík byl malíŤ-impresionista,
skvrnách. Svět utočil na jeho mladésmysly mrakem dojmťl,pĚedevšímdojmri barevnych, a Mrštíksnažilse zachytiti je v celéritočnosti,
naléhavosti,kyprosti a vlhké svěŽesti; ale zachycení to bylo také
osudně zlomkovité, mžikové, chaotické, rozplj,vavé a zam|žené.
slova, snaŽil se
Proto snaŽil se stupĎovati smyslovou stránku českého
stvoŤitisi v něm povolnf a pruŽnf nástroj pro tento svrij rlkol; proto
slova'
stlačovallogickou a abstraktně vfrazovou schopnost českélro
dáti
ochoten
a
byl
poměrŮv
a
zanedbával syntaktickj'ch vztahriv
skladebného'
vystoupiti jednotlivéskupině slovnéz celkovéhotitvaru
aby tak zachytil teplj. tetelivj. kmit a blesk vnějšíhosmyslového
záchvěje životního.Že v tomto zpťrsobu,jakj'm zde nazira|Mrštíkna
pro jeho talent, ukáza.
rikol básnickj', byla veliká a osudná nebezpečí
a co okouzlovalo
dokoŤán,
lo se brzy; zvrili otevŤelase tím vrata
jako
rutina a manj'ra;
v první chvíli svou bravurou, odpuzovalo záhy
Mrštíkzabihal se pŤíliščastodo detailri a do virtuosity, do jakéhosi
mělkéhoslovnéhomaterialismu a byl zďrŽován a odváděn od vlastčastoobětí
níchvelkj.ch cílribásnickj.cha klamán o nich: stal se pŤíliš
svéhopŤílišsnadnéhoa rizkéhotalentu'
S touto malíŤskouvlohou Mrštíkovousouvisípodstatná vada všech
jeho figur: nestojí pevně na nohou, jsou spíšeskupiny smyslovj'ch
dojmri neŽ pevně ohraničenéa jasně vykrojené osobnosti. Všecky
osoby Mrštíkovyjsou málo prokreslené,málo určité,málo individualirozkolísanéa rozplj.vavé.Jeho JiŤíJordán,
sované;pŤílišpovšechné,
jeho Ríša,jeho Francek, jeho Helenka, jeho Babetta, jeho Verunka,
jeho paní Bílá, to všecko jsou spíšepŤedstaviteléa pŤedstavitelky
určitéhověku lidského, určitéhostavu, povolání, situace životní,
neŽindividua jasně a rozhod.něviděná a vztyčená ve své oďišnosti
Proto osudy jejich nevyplfvají takés nutkavou vnitŤní
a j edinečnosti.
logikou z jejich karakteru; naopak: jsou hodně vnějškové,bez
teplédrivěrnosti a jednolitosti,která jest právem
té vnitŤníjedinečné
pokládána za vlastní cíl tvorby básnické.osud Jordánriv bylo by
moŽno na pň. riplně klidně zaměnit za osud Ríšriv, aniŽ bylo

by nutno hnouti v karakterech jejich jen tečkou nebo čárkou.
plyne i jakási schematičnostprací MrštílroA' z tétopovŠechnosti
vych, která blížíse někdy aŽ programovosti. Nemá k ní daleko ani
,,Pohádka máje.., ani ,,Santa Lucia... ,,Pohádka máje.. jest obraz
mládí tak povšechn1f
a schematick!, že hubenépsychologickédrama
jen na jakou takou záminlru k popisrim krajináŤsk1lm
jest zde sníženo
a k malbě ristŤedipražskéhoi venkovského;a ,,Santa Lucia.., ropro chizahubeného
mán mládí vj'bojného,odbojnéhoa nadšeného,
méru,má rozuz|eni odvisléod motivu nejnáhodnějšího
a rrejlrmotnějšího:hladu.
Člověku takto za|oženémumusila bfti naturalistickti theorie |ran.
couzsktivítanoupri.dou,do nížzapustil koŤenyav nižse rozestŤeljeho
talent. Mrštík svym sensualismembyl pŤedurčenpro nauku, která
viděla člověkajen produktem pridy, okolí,prostŤedí,
dědičnosti,spoIečnosti;která vidě]a člověkatrpnou loutkou nesčetnychurčujících
sil rázu pŤírodního
i společenského;
která v jednotlivcividěla jen bufijen nositele a plnitele určitéfunkce. Není náhoda,
ku společenskou,
že nejlepšíMrštíkovo dílo beletristické, jeho studentsk1i román
,,SantaLucia..,jest pojat a pracovánmethodouZolovou.jako u Zoly
Patiž, tak u MrštíkaPraha není pouhym tvarem hmotnym, nybrŽ
bytostí osobnía mravni, živou a smyslnou milenkou, která zardousí
ve svém]<amenném
objetí naivníhoenthusiastu,nadšeného
brněnskéhoblouznivce, lákaného k ní všemi svfmi života lačnj.minervy
a smysly. Román tento, jeďnj. z praci Mrštíkovych,bliži se tragičnosti, ovšemtragičnostizcela hrubéa rudimentární,a jedinj'vykazuje alespoĎjakj'si pokus o komposici: jest zarámován s brutální
učinnostímezi dvojív kňik, jenžozve se za sebouv sále nemocničním:
,,Píistauteplentu!,,;komposiční
prostŤedeksice zcela vnějškovy,ale
pŤecev1ilsledekjakéhosi záměru a v] počtu uměleckého,kter:f mizí
víc a víc z pozdějšíchpracíMrštíkov$clr.
Touto hrubou methodou vystačil Mrštík jak tak tam, kde šlo
schematické,vnějškové;ztroskotal se všudetam,
9 .dei" všeobecné,
kde chtěl vystilrnoutiprocesjemnějšía sloŽitější,
rázu mravního,tak
na pň.v Babettě,kde jde o zajímavf sujet
jenž,aby
muže-obchodnika,
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zaclrránil se od ripadku, prostituuje vlastni Ženu. Jest tňeba pŤečisti
si tuto práci tomu, kdo chce si ujasniti, jak umění Mrštíkovo v tomto
pŤípaděselhalo, poněvadŽ nemělo closti pronikavého a bystrého zraku
pro vnitŤní děje duševní a poněvadž šablonovitě generalisovalo, kde
se mělo zmocniti své látky ryzí básnickou intuicí.
Mrštík byl uměleck: primitiv pŤečastov nedobréÍrrsmyslu slova;
scházela mu básnická jemnost, která jest pravá a vlastní básnická
za
mnohé
síla. Česká ]iteratura bude mu ovšem vŽdycky vděčna
fragmenty, lá|ezy a objevy rázu detailniho, za mnohj' podnět a ještě
yice za mnohou bezděčnouv1istrahu; nebude mu zapomenuto na pŤ.,
Že dobyl z českéhoslova smyslné síly vytvarné, které v něm sotva
tušili jeho pŤedchridcové a vrstevníci. Ale pro celkovou orientaci
jeho
dnešního i pŤíštíhobásnického v boje českéhobude míti dílo
vjlznam mnohem spíše záporn! než kladnj'; a také to, co Mrštík
objevil a vtě]il ve své dílo literární, bude musiti bj.ti často teprve roztaveno a Znova pŤelito, aby dalo trval zisk a statek' Jeho dílo literární bylo za života jelro mnohem vj.še ceněno, než kolik odpovídá
jeho vnitŤní umělecké a básnické hodnotě - špatné omen pro jeho
budoucí osud.y. Jeho dílu schází veliká síla duchová, napětí silné v le
a víry, vzlet oddané a tvoŤivé lásky, které jedině pŤenesou pŤes tu
propast ne tmy a msty, ale spravedlnosti a mi]osrdenství' jíž ť'íká
se zapomenutí'
I.{euplynesnad mnolro času a jeho dílo bude souzeno zcela histo.
ricky, t. j, zce|a vj'vojově a mrtvolně jako možnj', ale pomíjivj.stupeĎ k rltvarrim pŤíštíma, jak doufáme všichni, lepším a ryzejším'
jako provisorní oklika, která, aby mohla bjlti plně pochopena, bude
musit b1it vykoupena krásnj.mi tvrirčími činy budoucích.

AnÚonín Sova, sensiÚiv

a visiona{ň
lid'i . . . Diskretní
Já. hled.aluzd'cné
iichž mIčírtg, kilgž srdce čistěhoíí. . .
Já hledal velikost i zrád,nostmoÍi
a pro suitj ohefi pÍeilmětobětní, . .
á. S. u Zdpasech a osud'ech

První tŤilyrickéknížkyAntonínaSovy, ,,Rea]istické
sloky..,uve.
Ťejněné
r. 1890,,,Květy intimníchnálad.. z r. 1891a mapa krajináŤskj.ch skizz s domorodoustaf.aži,
,,Z méhokraje..z r. 1893,neodchylují se zdánlivě patrněji od běžnéhopojímáníbásnickych rikolriv
a cílri, vlastního mladé oficiální poesii tehdejši epigonskégenerace
Škamprinebo Kláštersk1fch.Na českémbásnickém
,,lumírovské..,
nebi stála tehdy vysoko a jasně hoŤelabásnická hvězda Frangois
Coppée,francouzskéhoparnasisty, kterj' zradil parnasistick1i aristokratismusi jeho l'art pour l'artism a zaměnil jeho mythické,legendární a exotickénáměty látkami z paŤíŽského
pŤedměstínebo velkosvětskéhoboudoiru a došelzato mimo jiné projevy pŤiznéi potlesku
Zo|ova, kterj' kladl do něho naděje pŤílišmálo zdrivodněné;nebot
Coppéeneučinilnic, neŽžesi osvojil methodupŤesného,
zákonně čistého a jasného verše parnasistického,kterj. byl dlouholetou prací
nade všecko uzptisoben, vystihovati plasticky a reliefně vnějškovj'
svět, oblast postŤehrizrakovjlch, a tohoto nástroje, sqim zprisobem
ve]mi dokonaléhoa velmi jemného,užil na náměty, k nimŽ nebyli
vábeni parnasisté,dědicové romantického exotismu, většinou zajatci pesimistickéfilosoÍieindickénebo antick ch theogoniía mythologií.Zola a jiní podivovateléCoppéovipňehlédli,Že pouhá změna
látková nečiníještěmoderniho umělce a že vlastní čin básnickj' jest
v tvorbě novéhovfrazu a novéhostylu; a že zďe riplně selhala síIa
Coppéova,ukázalo se až pŤílišzáhy. Coppéenebyl však privodníani
ve vfběru a postŤehusv1fchnámětri - i tu pÍejímala Ťedil,Ťedil
velkoměstskortnotu moderníhoimpresionismrr,
jak na ni první ude.
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Ťili Sainte-Beuve na něktenjch stranách svfch ,,Consolations..
a Baudelaire v oddíle,,Tableaux parisiens..svfch ,,Fleurs du mal...
Ředil, ale také bezděky prostŤedkoualmlad m českj.mbásník m
odraženouozvěnou svj.ch veršri prvotnou kouzelně smyslnou píseů
dvou velikjch moderních tvrircri; kdeŽto Antonin Klášterskj' pŤi.
drŽel se horšíčástia vlastního pŤínosuCoppéeova,titěrné sentimentality, banálnosti pointovéi genrovélíbivosti a povrchnosti,Sovova
jeho tím,žedovedli z tohoto
básnická dušeobjevilase jiŽ v počátcích
struskami zavalenéhoa zdušenéhopramene vyposlouchati privodní
smyslně melancholickou hudbu a privodní píseĎchuravéhoa složikouzla: a vyposlouchatimohl ji ovšemz její porutéhosensitivného
šenostijen tím, Že od počátkťrnosil ve svémnitru melodii téženebo
SovapŤevzalz Coppéave
pŤibuzné
vášnivétouhy' tŤebaszárodečnou.
jen
povrch
masku,
látky' náměty a sem
a
prvnich
kníŽkách
svfch
jen povrch motehdy
zachycuje
tam snad intonaci veršovou.I Sova
derníhoživota,pňistŤihujenesmírnoukyklopickou látku' která teprve
později dočkala se své}toWhitmana a svéhoVerhaerena, v krotké
pril humoristické,pril sentimentálnígenry sociálně vyhrocené;i Sova
snažíse s pochybnj'm zdarem rozechvíti svou sloku nesrnirnfm nermoderníhoŽivota, i jemu uniká
vgvfm napětírna kouzlern hoŤečného
-nalezne
jej aŽ mnohempozději.
ještějeho zvláštníjedinečnj'pathos
Ale pÍesto jsou tu rozdíly, které bezpečněodlišujíjiž tehdejšijeho
poesii od poesie Klášterskéhoi Coppéeovy.Verš Sovriv chvěje se jiŽ
utajenfm životem, zjitňenou sensititou duše plaché a samotáiské
a napjaté,která blížíse k životu s mlad1imi
a právě proto vzbouŤené
lačn1imismysly jako k velikémrrtajemstvía k hádance, k vykupiteli
nebo k mučiteli,a jež již tehdy má zárodek hoŤkéironie k jeho podvodnj.m odumŤelj'mritvar m. V krásné,,Touzepo domově..z ,,Realistickj'ch slok.. promluvil jiŽ rozertysamotáň,zhnusenf lrlamy velko.
i nárcdniho.
městskéhoa speciálně pražskélroŽivota společenského
pŤed
a
srdce
všímuž
klidné,
pŤátel
tě
omrzel
schrizky
když
a
,,Klub
je
prach'
co
směšné
a bidné
v
padne
zamyká,
že
zvolna
naděj,
se
státníkova
ť'eě,
kdyŽ
kdyŽ
násilím, směšnostíkdyž novou zaniká,
jen,
lrdyŽ slapíseĎbásnikova, kdyŽ politická staťtě r'zrušízŤídlra

bost, couvání a resignace nová a bombast bláznivjl nám všechněm
plní den.. - stesk po rodnémkraji s jeho klidnjlm, odvěce prostfm
a velkj.m životembudí se nejmučivěji.
ve,,Květech intimníchnálad..,nalezneš
A v druhéknize veršové,
již verše,v nichž jest celf a ryzi Sova, verše,které vyrovnají se již
vnitŤní naléhavouvášní veršrim z knih nejposlednějších;
zde jsou
písněryze niternéintonace, lyrika, které neníz vnějšíhosvěta tŤeba
nežpodnětrlnejlehčích,
nejjemnějších,
zcelaprchavj'ch a pŤeletavj'ch,
nebot nítíse vnitŤnímžárema vnitŤnímnapětím samotáŤskéduše,
stravovanépŤebytkemsil nezužitjlch.A tehdy již pověděl Sova bezděky, co napínaloa pňepínalojeho nitro: ,,A azdd"Ienost
cest,usí.a d'uši,
to listrl stáléšelestění,
mlh modry pruh a strom sněnía vody trysk,
jenž v bŤehybuší...(Strana 16.) Zpověď básníka-sensitiva,básníkasamotáŤe,kter1i promítá ve vnějšísvět nepokoj své duše, zajatce
svj'ch pŤedrážděnj'ch
nerv a svénesplněnétouhy po životěkrásném
a silném.,'La vie inquiěte.. mohlo by byti epigrafemtěchto prvních
knih Sovovlich.
Zd,e již na|ézáSova pramen svéhoutrpení lidskéhoi své tvorby
básnické,nebot obojí doplĎuje se u něho a poďmiůujese u něho jako
u všechbásníkriromantickéhotypu: jest to hoÍesamoty, k nížjest
odsouzen, nemožnostsděliti svrij žár, kterj.m se tráví, máchovské
utrpenízbytečnéa zklamanélásky, jížnenípŤánovyžítise, prisobiti,
tvoŤiti, zesíliti vědomím,že prospivá. ,,Načvzteky kousat se do rtri
dnes nad ne spěchy rodnésvé země, a marně o srdcí zpuchŤelj'rez
svou sloku nechat bušiti temně? . . ... (Strana 36.) Touto introspekcí,
pohledemve svrij osud, spŤízíujese básnik poctivou vnitŤníaÍinitou,
ne vnějškově,ne pro časovj'dojema ohlas, s dělníkem,s myslitelem'
se všemi,jeŽ pŤipravujepodvodny frivolní špatnj'životdnešníspo.
lečnostio možnostžíti'púsobiti,tvoŤiti a tak zlepšovatijej.,,Zde
hejsek hj'Ťía tam hŤeší
ženaa posledníkvět mládí utracen.A pod tou
jeŽ
vrstvou,
nic neznamená,ty teprv jdeš,tvá práce a tvrij sen. Ty
teprv jdeš, Ó dělníku v své práci, ty, mysliteli, v boji o svrij chléb,
osuduvydán, umŤítresignacía sám si rozbíto mŤíž
Bídy leb...(Strana
52.) Již zďe citi Sova utrpenÍvšenárodnía bídu všenárodni, již zde
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rozdmychává se v něm jeho reformní a revolučnípoŽár, již zde vstávaji mu pŤed lrorečnym zrakem vise hanby národní a národního poniženi, již zďe bičuje sarlrasmem a pobuÍuje posměšnou ironií. Závě.
rečná báseů této sbírky, ,,Ptaze',, jest jiŽ v zárodku tou pril hymnou,
pťtlinvektivou, tím posláním politickokulturnim, které bude později
vlastní formor.lrmocně vzedmuté a dusně vfmluvné lyriky Sovovy.
,,At hlubších, mohutnějších povah rysy to českéžití rostoucí v ty
chvíle ve pŤíštíclrdětech, jež se zrodí, vzkŤísí,ty musíšbdít a dbát!..
ne prodajné a chabé,cukrové panstvo bez idejí, shnilé,
,,Ne zženštilé,
a bez síly a k dalšímbojťrm slabé, nám nesmíšvychovat.. - takto
pŤecljímázde Sova koncepci své pozdější,mohutnějšía grandiosnější
vise téhoŽ námětu, uvodní básně ,,Zápas a osudri.., ,,Praha, věčná
stráž,,. A v meditaci pŤed Myslbekovou ,,oddaností.. (strana 82--83)
cítíšjiŽ první zasyknutí sarkasmu' jejž pozdějšítvorba Sovova vypracovala do všech modulací: ,,my marně bráníme se, jak opuštěné
děti -titěrně chvili vzdorujem a pak -věšíme skráně... A více nad
to: i duchovjl visionáŤskjl zor Sovriv, kterj. okŤiďuje jeho myšlenku
a pňenášíse s ní.do věkú budoucích, dní se již zde; hoŤce ironické
a skeptické verše ,,Budoucnosti,. (str. 69-70) pŤipravují jiŽ ten
bolestně mučiv1i Stav, z něhož zrodí se básník duchové anarchie.
,,Snad králri nebude? Na místě jich se nové moci purpur zdvih'l..
,,Snacl.smrti nebude? Pak v poušti skal zas by ji človělr vyhledal, neb
svobodného klidu roste květ za prahy až, v nesměrnu let... Neslyšíš
již ironicko-tragickou melodii,,Agonie.. z,,VybouŤenjrch smutkri..,
která jest zde pŤeloženajen do jiné toniny? ,,Necítím plivnutí těch
lotrri, kteŤíšli a z bílj'ch rouch mne vysvlékli, ni duté, pŤíšerné
k]ování
zobanú, posměšně ironick1 ch havran ...
Tato nová nota prodírá se místy ještě vášnivěji z následujíci lyrické knihy, ze ,,Sottcitu a vzdoru.., která již názvem svym správně
určuje obojí pÓl, mezi nímŽ osciluje básnická inspirace Sovova. Staršíhosvého námětu, Prahy nové, Silné,věrné, čestnéa národně hrdé,
píšezde básník novou variantu v básni,,Stará a nová Praha..; vydrážděn byv mrtvjlm dusnem, sní sen o ,,lidech velkych vzmachú..,
o ,,pŤevratech myšlenlry..; na velk1ich pňísnfch liniích zimního, hor-

skélroa lesnatéhokraje, na bíděprohnilédoby a společnostichce vychovati sebei jiné li vyššímu,pravdivémua celémulidství: v ,,Ztmni
reflexi.. tolži ,,ve váŽnéhudbě mohutnj.ch vzletri víc myslit' cítit'
člověkembyt, ne básnílkovat v nízkémletu a Íiligránskyžit a mŤit,,
dneška
a ve,,Slokách..ukládá si jako jedinévychodiskozc zbahnělého
tento imperativ: ,,dŤívmuŽev sobě stvoŤa ženupŤipravujpro sklizně
piíštíchvěkti.. - ve vj'raze Sovově, vidíšzde, |ežijížten visionáŤskf
pathos, kter1i povznášíjeho pozdějšíveršejako štítyhorskédo mrazivě čistéoblasti nesmluvnérozhodnosti mravni. V jiné básni, ,,Za
bratrem Janem..' vidíš,jak sarkastickouironiílermontovskéztrpklosti a lermontovskésebeobža]obynaučil se vážiti bídu vlastní i bídu
své doby: ,,a v hnusnébolesti a v pochybnostechzlj.ch my klidně
prodali stárnoucí hlavu svou hrobaŤrimlidskj'ch práv s šaškovou
rolničkou' . ... A zde spatŤuještaké, jak rizká, vnějškově klidná
forma parnasistickápovolujejiŽ a bortí se pod vášnivounaléhavostí
novéhokvasu. ,,Nelijte novéhovína do starfch Sudli.., tento těžky
a neodbytny pŤikazvšech dob pňechodnj'cha všechkulturních pŤelomri pŤistoupili k Sovovi a stal se vjlchodiskem jeho uměleckého
činu slovesného,kterf vyvrcholil se tvorbou nového verbalismu,
jiného než byl sensualistickooptimistickj. verbalism Vrchlického
nebo rozumově skeptick1iverbalism Machar v, jinéhoi nežbolestně
tvrdošíjnf verbalism Sládkriv nebo pŤísnj',zjizven! verbalism Nerudriv. Sovriv uměleckj, rikol byl, na|éztisvému vybouŤenému'pŤedráŽděnémua dusnémunitru srovna|!, vlraz a ustaviti tak novy
retoricko-poetickj' typus uměleckf, novou rovnomocninu slovné
obrazivosti, která by vyhnala v konečnouhlat určitj' děj, určitj.
postoj, určitézaujetí duše,mučenéurčitfm napětímvnitŤním.Sova
zmohl tento rikol a vytvoŤil novj. zvláštnítyp verbalistickj.' kter1fti
popíšejednou pňesně pÍíštíliterárni věda českáa jehoŽ zde mohu
vytknouti jen nejqiznačnějširys: jest v tom, Že Sova rozžhavila pŤelil v horkou tekutou vášnivost pÍedstavya pojmy ÍilosoÍickopolitické,
kterj'ch se užívaloposud s chladnou rozvážnostíne v poesii, nfbrŽ
v odbornj'chrozpravách a článcích-zďe mriŽešnejlépezměŤitivnitŤní napětía tvárnou vfbojnost Sovovu, uvážiš-li,že se pŤipodobnil
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pruky a živly ptivodně co nejvíce vzdá|enéjeho samotáŤskésensitivné
duše, odpuzované od vší činnosti vnějškové.
Zároveí jest však nutno pochopiti, že k totnuto uměleckému vj.boji uschopnila Sovu jedině jeho prvotná sensitivnost, jeho citlivkovost vnitŤní, která jej ochráni]a dlouho od zkušenostíživotních:
dalekozraky visionáŤsk1i pathos Sovťrv, obrácenj. cele lr budoucnosti,
k pŤíštínového lidství, nebyl by se mohl vyvinouti, kďyby se byly
duševní síly Sovovy záhy zauja|y poznávánim nejbližších zkušeností bezprostŤednéŽivotné skutečnosti',,RozvíŤení samotáŤskfch
strun.. sluje impresionistická povídka Sovova, napsaná r. 1894 a
uveŤejněnás jinou počátečnouprÓzou autorovou v ,,Symposionu..,
ale mohla by tak by3ti nazvána všecka básnická tvorba Sovova,
od drobnjlch básní lyrickych až do jelro objemn:ich skladeb románovfch, které jsou lyrické i poď maskou epickou. V první knižce svych
povídek a črt analysuje se básník. ,,Cítím se opuštěnjlm.., ptaví
v prvním čísle',Lyrick1ich vteňin duše..,,,trpím, nenávidím lidi svého
okruhu, horečka mne tráví'..A pokračuje:,,Hiedat lidi' jež byste milovalil . . . Toť tajemství a iispěch ce!éhoživota,, (strana 45)' Typická
zpověď osamocenéhojá; pňiznání, Že nemožno žiti v sobě a sebou,
a uvědoměni si, Že všecko utrpení plyne z pochopení této nemožnosti,
nebot ihned pŤistupuje k tobě báze , nalezneš-li toho, co hledáš, co
musÍš lrledati, abys své id rozšíňil a zesílil. Karakteristické jest, že
všechny hlavní postavy povídek i románri Sovov1ich jsou lidé osamocení' Ronz v,,Anně.. jest pňedráŽděnj',sebou i jinfmineuspokojenj',
morosně sarkastickj. samotáŤ; Iv v ',román.. jest nezdaŤenjlmpokusem nedružného samotáŤe, milovati a doplniti se druhou bytostí,
pokusem ztroskotavším se vnitŤní nejistotou, beztaktnosti a neobratností tohoto snivce, jimiŽ vžene pŤímosvou snoubenku do náručísvého soupeí'e- a tato vnitŤní nejistota má karakteristicky pramen: neschopnost Ivovu vypozorovati, milujeJi jej neb nemiluje-li
ho Štěpánka.A pozorovatelská schopnost není opravdu forcí ani dvou
poslednich a nejrozměrnějších román Sovov]ilch. Ve ,,Vypravách
chud.ych.., které nesou lrarakteristicky podtitul ,,z kroniky osamělého
studenta.., skresluje se Rudolfovi cel1l vnějškovjl svět se svj'mi moti.

vy a záměry' S celou svou logikou v cosi fantomatického,s čímmarně
snažíse samotáŤvejítiv činnj.dramatickj'styk a co poznává oplavdově jen otŤesysvécitovosti.A také,,TÓma Bojar.. neníobjektivnj'
tvar románovj,. Bojarova pasivnost projevuje se zde flegmatickou
opatrností,s nížunilrá erotickjm nástrahám Gitinjlm; proto ani tu
není dramatickésouhry, kterou by si hlavní osoby navzájem utkaly
svrij osud (a na kter; ch osobách autor jej opravdu dovršuje,na Gitě
a na faráŤi Theodorikovi, tam utíká se k motivaci vnějškové:Gita
umělecká sílaa báshyne, byvši rozsápána svou dogou' a faráŤzešílí);
jsou
v erotickélačnostia perversní
nickf vfznam i tétopráce Sovovy
kŤečiGitině, v samotáňskéhypochondrii oskarově, v lyrickém sensitivismu těchto dvou nedružnj.chDon Quijotri svj.ch churavfch nervti, posedanjlcha mučenychneustále svymi chimerami.
Pňípad Sovriv není bez obdoby s pŤípademBŤezinovj.m.Počátky
oba jsou v prvních svfch
obou básníkrijsou nervově sensualistické;
tvarech lyričtísensitivové,solipsistézabloudilí do labyrintu svého
se a stoupají
nitra, oběti svfch rozkošnick1fchfantomri, jak zhušéují
krve. oba pŤekonávajísvou pr.Yotnoumelan.
z varu žhavérnučené
cholii ve vyššístylovou formu; oba se objektivisují; oba dor stají
pathosu jedinečné
z prvctné dojmovosti a náladovosti visionáŤského
sílyvfrazové;a oběmažizeí|ásky,potŤebaa nutnost prisobitia tvoŤiti,určuje tento vf voj . Jsou všaktakérozdíly mezi nimi : solipsismus
BŤezinrivbyl radikálnější,pronikl ažk branám a na sám práh Smrti;
Sova neoripoutalse nikdy tolik od?životaa nepropadlnikdy fantomrim
tak riplně jako BŤezina.objektivace BŤezinovabyla proto vášnivějŠí
nežBňezina;
a dobrala se dramatickéformy. Sova jest romantičtější
u Sovy má
pŤehodnocená
v
tragism,
sice
ale
i u Bňeziny souzní
ironie,
jeho
sensubyla z počátku lékem
ironie vfznam r'ětšía závažnější:
jeho objektivace.
alismu a jest později prostŤedím
S velikou uměleckou moudrostí zvolil si Sova epicky námět za
duši..,psanér. 1895,po prvévyprvní sr'ébitevnípole: v ,,Z|omené
zkoušel ve většíchrozměrech svr1jspolečenskjlpathos, zde po prvé
také odváŽil se, alespofi ve většíclr tvarech, nové formy, volného
verše,povolujicíhovnitÍnífluktuaci, verše,lrter! blíŽíse někde prÓze
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Ye Svérozpl]ivavéneurčitosti,ale jirrde nese šťastněpÍekotnouhorečnouvfmluvnost a chvat visí blj.skajícíchse ze tmy a hneď zase
v ní tonoucích'jak vyvolává je tíseůchvíle - neibot celá ,,Zlomená
duše..jest vj.kňikemz jejínaléhavé
rozhoďnostia osudnosti,odvážnj.
osvobodiv činsebezáchranya sebevykoupení.
A ,,Zlomenáduše.._
jde zaseo samotáŤe,
sebemučitele
a sebetryznitele,kritika doby i moderníspolečnostia jejích institucí, jenž hyne nemocídŤíveneŽ m:Ů;že
opravdově pokusiti se o láslru a kladné prisobenív ]ásce - tŤebas
epičnostjejí byta velmi uvolněná, poloŽilapŤecemeze lyrické rapsodii
a poskytla básníkovi možnost,aby krásnf svrij experiment opŤel
o pevnou pridu.
Sladkou žníposavadníumě]eckézdrželivcsti a hospodárnostiSovovy jsou ,,Vybouňené
smutky.., tento Žhav v1itrysk básnikova id
jak praví jejich rivodní básefi. Lyrickj'
tak dlouho ,,vězněného..,
patlros Sovriv zde nejnaléhavější,
do běla rozžhaveny,jest pathos
oklamanéhosamotáŤea vydrážděnéhosensitiva: odtud jeho ritočnost, vášefi i kňeč,odtud i novf vlrazov a stylovjl táz, k němuž
vede básnika nutnost zhušťovati,zkracovati, skreslovati, nebot neni
možno dlouho setrvati v tomto stavu vnitŤnÍhopňepětí,tak rychle
vyčerpávajícím
a stravujícím:jest jako bouŤka,která svou intensivnost kupuje si za cenu rychlého vybití a doznění.Kromě toho váš.
nivě rozhodnézaujetívnitŤnínutí básníka,aby symbolisoval všecko,
skresloval a typisoval všeckov několik málo velik ch gest a postojri;
aby vpravoval všecko do vášnivéperspektivy napjaté k jednomu
ohnisku. Z těcbto podmínek vysvětluje se vznik novéholyrického
stylu Sovova,jak po prvéa v lecčemsnejryzeji posud zpodobnilyjej
smutky..a oddíl,,ÚdolínovéhokrálovstvÍ..z následující
,,Vybouňené
knihy, ,,Ještějednou se vrátírne..,vj'mluvnj' novou horečnouvymluvností, která pŤivlastnila si ve žhav! majetek osobníhoutrpeni
a hoňevšecky otázky a pochyby ripadkovéa soumračné
doby, kdy,
zdá se básníku,jest vyžit a stráven starjl kulturní obsah a bezkrevné
formy šklebíse na tebe odevšadpustfm mrtvolnj'm šklebemdutfch
mask. At symbolisujesvou bolest osudemposkvrněnéŤeky,at staví
proti soběv nesmíŤitelnj'rozpor,,duši
a l':gzu,,,
sen a život,ideál a sku-

tečnost,at v ',ModernímBetlémě..uzavírá bídu padkové doby
se jehlou, at v,,Biv několik typti lidskj'ch ryt1iclrbleskovou,kouÍ.ící
se erotickym otroctvímmoderníženya nezarnímsnu..rozhoŤčuje
moŽností,vylrŤesatijiskru odvahy a síly z její zlomenéduše,ať
v ,,S1nutku Satanovu.. inspiruje se strindbergovskj'm pojetím ženy
jako opovědnénepŤítelkyněgeniovy, ať v ,,Kondoru.. s uměním
srdce lidského
poeovsk1imvyvolává bezritěšnoupoušt odumírajícího
._ všude, cítíš,ŤeŤavíslovo básníkovo osobním utrpením. Básník
soudíshnilou dobu a souclíji osudemosobněpstnym, ale i oprávně.
njrm, neboťlegitimace k tomuto soudu koupil si koupí nejbolestnější:
právem oklamanéhoa podvedeného.
Mravní hodnota,,VybouŤenyclr
smutkti.. jest v jejich nesmlouvavéma nepodplatnémpesimismu,
jak vede k němu jen ztazeny idealism,kterjl nezná a nepŤipouští
kom.
promisri a polovičatostí;jen samotáŤskj.sensitiv a snivec nenávidí
takto hmoty, ženy,davu a cítíje jako odbojnémedium,kterénikdy
neuskuteční
Snu a idee a vŽdycky je zradi,,,Duše,ty pokŤtěnásvatou,
vzneŠenou
Anarchií, ještětvrij trrin je prázdn;f, bezlidná země,,.,,Či
už jsi doznala zdrcena, Že ne|zenahradit bohri dav m a trpícímsrdcím Rozumem čist1im?.,,,Že nelzerozsvítit světel v ubohfch lebkách
davu, kde je tma chladnájak v studnáchs mrtvolou na dně?..
pojetíženyi davu, jeho
Jest tÍebazpŤítomniti
si Bňezinovoopačné
lásku k nim i drivěru k nim, abys vystihl správně místoobou básník
na duchovémapě současnosti.
BŤezinovijsou i ženai zástup drivěrnípŤechovavate]é
životního
vyšší
ci osudu,
tajemství, uskutečĎovatelé
jiné
jest
logika
hlubŠí
a tajemnějšilogiky než
spravedlnosti,nástroje
vlnorozumová - tak hovoŤíbásník Podvědomía jeho zvyšeného
tlaku životního.StanoviskoSovovo naproti tomu
bití a zmocněného
jest opravdu,jak pravísám v o,Dušia|vze,,, stanovisko,,čistého
Rozumu..' stanovisko kritické ned věry a kritického pesimismu,Stanoindividualistického;a ono zatěžuje
visko racionalismu pŤísněa pŤíkňe
visionáŤskékňídlo Sovovo ve ,,VybouŤenj.chsmutcích..a brání mu
v poslednímabsolutnímvzletu; a poutá je v jakj'si ironick indiferentisrn, kter1i bojí se posleclníhovzdání se, byt sebe více volal po
něm všechenvnitňníŽár básníkrivtak d]ouhoa tak uměle krocenÝ.
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Jím zároveĎjsa puzeni vězněn,poplyne Sova bezcílnědo nekonečna
- jak praví v karakte.
iodi na moŤimrtvě zeleném..
,,na opuštěné
souŽitídvou
snu..,kďe po prvévytváÍíerotici.:é
ristickém,,Bizarním
lidí uniklj'ch z otroctví staréhosvěta a života, motiv obměĎovany
a vyvíjenf dále několikráte, tak v básních,,Údolí novéhokrálovství..l a ,,Nové vfpravy..z - dosahuje nanejvfše štěsti zcela zciporného:,,umŤíti
daleko od bídnézemě,,,
Moudrostísvéhobásnickéhoinstinktu pochopil Sova zálry, očse
tím ochuzuje: že by obětoval takto abstraktní pÓze statky právě
lásku k životu a dťrvěruk němu
básníku nejnutnějšía nejcennější:
a tím sám kvas svéhoduchovéhochleba. A proto odhodil v oddíle
,,Údolí novéhokrálovství..v knize ,,Ještějednou se vrátíme..kritickou skepsi a individualistickj. purism jako neplodnoupŤítěŽa dal vylíti se měkkÝm, teplym, melodicky širym tokem visionáŤskému
enthusiasmulidskédruŽnostia lásky - tonru enthusiasmu,kter;i tak
dlouho bylo nuceno zapírati nedrivěŤivěstydlivé a tolikrát zraněné
srdce samotáŤovoa jejŽ musilo tolikrát krotiti a vázati abstraktními
pÓzami chladnéhoracionalismu a kriticismu: napětí,kterév něm tím
létaa létarostlo, byla právě dráŽdivá muka jeho utrpení.Sovaopouští
e s hor Sn ..a vracíse,,v Údolí,
nyní,,vj.šky
dumavězmlklé..,,,sestupuj
kde jsem by| zrozen,.,kde ,,hlínavoněla, lidská bolela srdce a duše
tak marně toužily..,a první cestajeho vede k ženě,s níŽsoužitínazirá
nyníjinak jižneŽv,,Bizarním snu...Chápe nyní náhle, Že soužitís ní
jest možnéjako kladnéštěstí,jako rozmnožováníživatana radost
sobě i jinj'm. ,,Kďyž kohout zazpiva|,ráno když počlose v doubravě
dníti,já děl k ní: Věčně. ' . Budem tak věčněsvoji, ty ne všakjako
má oběťa já tvé otrockébŤímě,dva, kteŤísi našli hnízdo,pro sebe
snášejíce
. . ... ,,Hle, bude již ráno, děl jsem, a stezky se budou rdíti,
my prijdeme spolu vstŤícslunci, jeŽ vychází bledézvolna, tam v bra.
žebrákri,my obdarujemeje
nách VeleměstpotkámeŤadynejchudších
prvním penízemz NovéhoKrálovství... ,,N& něm nebudou raŽeny
1 - V knize ''Ještě Jednou se vrátíme..' I. vydání' str. 141 a n.
2 - V knize,,Dobrodružstvl odvahy.., strana 21 a n.

hlavy Imperátorri, jen symboly horoucí lásky všech světri a novycir
lidi, je miliony jiŽ tušína dně svyclr zavŤenfclr srdcí,leč my je p jdeme učit, jak rozdávat sladké ty tnince... V básni ,,Smilování.. cíti
básník svrij pŤerod jako akt milosti, jírnŽ jej oblažil ,,kdos Vellry..:
vadl v,,černézemi svrasklé a skrčené,,,kďyžbyl pňesazenv ridolí nového království, aby zde zrlova zpučel a zkvetl. V,,Studnách nadějí..
formou kouzelně zpěvné písně zpívá Sova moŽnost obrody všeho lidrád by vychoství, i nejbídnějšího,láskou. ,,K novému člověčenství..
val nyní všecko lidstvo, nikoho nevyjímajíc: ,,Zbudovat NIěsta v duši.., touži,,,z myšlenek, kter mi vj.šíse ce|y život, a všem je otevŤít'
všecky brány a všeclry síně a všecky chrámy a všecky nejvyšši kupole
a všecky nejvyššívěže, kde moŽno rozmlouvat s Bohem a na b]ízku
jeho pochopit cenu člověčenství..i
,,Y něm otevÍítvšecky závory slu.
nečnfch, voln1ÍclrpŤistavri, své hrdé lodi jim nabídnout k nejodváž.
nějším jizďám, a všecky posadit lr hostinám v palácích mramorovych,
je provésti v zahradách visutjlch, sny kde šumí, jim dáti rádce-prrit'odce vlídné s tou drivěrnou tváŤí, ty, kteŤíveclou, kdyŽ klesají nohy
na prašnych cestách . . ...A ,,Kďyž vládla duše..jest jiŽ cele mesianistické poslání a chiliastické vidění: sny intelektuálného anarchismu
proměněné v tělo a krev. Až zav|ádne Duše - neboť v budoucnost
jest tŤeba pŤeloŽiti si drivěŤivé perfektum básníkovo - nebude ani
králri, ani dvoŤanri, ani lstnych velekněŽí, ani vojsk, ani poddan1ich,
ani tyran , nebot nebude ,,pošetilostív národech doutnajících..;nebude ani ,,svatych a světic.., neboťnebude ,,znesvěcení..a ,'pustych
nebude davŮ a zvíŤecíc]r
nebude vášní..:bude jen harmonie všeobecného sbratŤenía sjednoceníprotiv, vyrovnání srdce s rozumem, jednotlivce s davem, pŤírody s člověkem, lásky s osudem - nebot visionáŤskj'optimism básníkťrvneznámezí a odplavuje všecky, i nejosudnější a zděděné, pŤírodnípŤekážky sv:im dťrvěňivjlm pŤíbojem. Duše
pronikne podle Sovy i PŤírodu a opraví osud. ,,A rytmicky v kaŽdém
srdci a ve věcích lrovoŤila své akordy. doplĎujic a zpívajíc v paprsku
každém, a svobodně v kaŽdé vlně zčeňenétryskala krve zdar každému
tuoru ii.žpÍinesši.jeho pí,i zrozent,,.,,A zoufalé zďrŽe|a a visící nad propastí v časnašla a hasnoucí kŤÍsila,utiskovatelťrzlobu hned v zárod-
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ku stíralakrví potňisněnj.miprsty. A byla všude,ve tmách i ve svět.
lech, ve všech vteŤinách...A kaŽdémudostane se této blaŽenosti
lečhoŤelav něm a o.
a každémustejně:,,- a nestálanad člověkem,
Íelasteině u čIouěku
každém,,.
Rousseau a Tolstoj spl vá zde s Cabetem, Augustin Smetana a Klácel s Nietzschem v jedinou visi pŤeblaŽenéharmonie,ale optimistickj.pathosSov v, a to stojíza povšimnutí, propadá absolutnosti,jížse vyhnuli tito autoŤi,věŤí-lina pŤíklad'
Že,,vláda Duše..proměníod koŤenei povahu lidskou a vyhubívšecko
z|o z pŤirodyi určenílidského.Tímto absolutismemjest nožno změŤiti sílu vnitŤníhonapětíSovova a utrpenídušeod základu entusiastické, svíranétak dlouho kritickj.mi a racionalistickfmi ledy, k nipž
odsoudila básníkajeho citlivková hrdost a pjlcha životemzraíovaná.
a nic
Takto, timto optimistick1immesianismernvšeckoobjímajícím
tisíciletéŤíšenaprostévŠelidské
nevylučujícím,
touto věrou v pŤíští
blaženostia riplnélrovšelidskéhoštěstí,jest nyní dovršenvisionáŤskj' pathos Sov v, neboévšecka empirie, všecka kritika' všecka
skepse,všeckopodrobnépozorovánískutečnostijsou odmítány a to jsou právě zapŤísáhlínepňátelékaŽdéhopathosu. Nyní teprve
získal Sova všecky podmínky a všecky sloŽky svéhonovéhohymnickoinvektivného verbalismu, nebot získal absolutní pŤedměthodnj'
inspirace slovné:lásku ke všeln a blaženstr'í
co nejvíce rozkŤídlené
všech;z tohoto zornéhorihlu nab1ivajíi ironie i sarkasm zcela jiného
a novéhoposvěcení:nejsou již hypochondrickym projevep samotáňskémisanthropickéduše,zmitanénejasnj'mi a nevypočitatelnj'mi
rozmary a náladami, nfbrž vplfvá v ně cosi nadosobního,dějinně zábásníktrestá jimi ve jménosvé
vaŽného,místy až apokalyptického:
vise a jejího stravujícího Žáru at, skutečné,ať domnělé nepŤátele
pŤíštího
všelidskéhoštěstí;odtud béŤesi právo, mrskati maliclrern1i
politickj' dnešekčeskj.jako pŤekážkupŤíští
všelidskéharmonie,i právo k vášnivě nacionální odvetě, neboťčelízde pňedstavite]istarého
světa, obdivovateli Ťímského
imperia a jeho sobeckéhopositivismu,
TheodoruMommsenovi.
Tím jest stvoŤenpúl stylisovan1i,pril improvisovany vltaz Sovtiv,
vflieĎ neustále mučivě Živá, do niŽ dují všechny vichry básníkor'a

nadšenii hněvu, netrpělivostii odvahy, jistoty, bolestii odbojea nad
kterou stňe se někdy d;.imrljlmralr clraotickév] mluvnosti, neroztavivší všechnurudu v čist;ilrov deÍinitivnéa ryzi formy - yyraz,
v němžjest zbásněna naléhavápolitická exhorta ,,TŤízpěvri dneškri
i zítŤkri..i celá Ťadačastorozměrnych skladeb lyrickych, zmítan;ich
vášnivouvnitŤnízáujatostíbásníkovou,od,,Dobrodružstvíodvahy..
...
až do ,,Zápas a osud
,,Sny dobyvatelriv..,,,PíseĎ nového světa..o,,A revolučnísi]né
větry duly.., ,,BratŤi světla..,,,VichŤiceduchri.,,,,Novévypravy..,
,,Nad počatj.mlidskj.m dílem.,,,,Rhapsodieo zráni lidstva.., ,,TušenípŤerodú..,
,,Vírav lidstvo.,,,,Klasy nové,,NáboŽenstvízítŤka..,
ho osetí..,,,Věčnj'oheů..,,,Děti odvahy.. napovídajíjiŽ názvy svou
intonaci:jsou to vesměshorečné
obrozeného
vise nového,blaženého,
lidstvínebolidstvízápasícího
sek plnésestar miŤádya probírajícího
mu uvědoměníŽivotnímu,pril hymny, ptil invektivY, které nesou na
rytmech většinou více méně volnj.ch a vzbouŤenj'chtŤíštobrazri,
hltanjlclr častoobrazy novymi a novyrni, dňíveneŽ mohly nalíti se
a dozráti v plnou krásu pokojné,cele vykoupenéa posvěcenéclrvíle.
Ale tato nota visionáŤskypathetická a nadosobnípŤi všem osobnostnímsubjektivismu neobjímácele poslednihotvrirčíhoobdobíSovova. Vedle niběži a s ní se mísíznovu oŽilá nota sensitivně osobní,
nota začátkribásníkov1ch, jenžeumělecky i lidsky pŤerozenáa prohloubená. Stalo se totiž,Že v poslednídobě znova pŤistoupilak básníku Životníempirie se všísvou krutě rozmarnou nelogičnostia jedinečností,stejně unikajícívšemutňíděníjako každémupňezvědu,a vynutila si jeho pozornosti zájem - skutečnost,
kterou jest možnos hlejen vítati: daĎ, kterou jí básníksplatil a již se z ní
diska uměleckého
zároveĎ vykoupil, jsou ty polopísĎové,
polobaladickéritvary, z počátku ještě umělecky ne dost uvědoměléa orientované,z nichž jest
skoro cele sloŽena,,Lyrika lásky a života,, (1907)a kterj.mi, tentokrát kouzelnějšímia pihotavějšími a pŤitom i umělecky teplejšími,
proložil na několika stránkách pathetické vise ,,Zápas v a osudťt..
(1909)a nové,konečné
vydáníknihy ,,Ještějednousevrátíme..(1912),
pathos
Nebot visionáňsky
Sovriv pŤinášelvedle nespornéhoumělecDuše e dllo 9
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kého zisku i nemalé nebezpeči, nebezpeči jakési ideové abstraktnosti
a l'erbalistní šablony - a právě to, že Sova si je uvědomil' uspíšilo
jeho nové vfvojové období, období nové sensitivnosti' nové smyslovosti, nového intuicionismu, nové písIiovémelodičnosti, v němž nelogicky paradoxní chvíle a její jedinečné životní opojení vyváŽeny
jsou v ritvar hudebně celf, uzavŤenf a sladky. Jest jakási obdoba
mezi touto líbeznou žní poslední a první lyrickou tvorbou Sovovou,
ale obdoba jen vzdálená..|ežimezi nimi velké a strmé qivojové okliky,
neutuchající v boj a práce smyslri, srdce, myšlenky, vyrazu i stylu
-a ty jsou zde nyni namnoze po prvé z ročeny a vytěženy.

Yívoi a integrace
v poásii otokara Bňeziny

n

Básnicky dualista v podstatě stejného rázu jako l\'Iácha jest BŤezijinak jen
na v první své knize, v ,,Tajemnj'ch dálkách.,; táž };.r:Ů.za.
sténá
a
lká z ni:
děsu,
u
BŤeziny
rozlroši
bliŽší
Máchy
u
lomená
prchá,
clrvíle
hltá
chvíli
v němž
hrizazeživota, kterj.nestoji,nlbrŽ
a kter1i tím jest neskutečnost, kiam, mam' sen' iluse, hypnosa. První
kniha Bňezinova stojí pod spojenfm dvojitj.m melancholickj.m zákonem vzpomínky a smrti jako celá tvorba Máchova. Není náhodné, Že
jedna z prvních básní BŤezinovych, ,,Mrtvé mládí..,l pŤimyká se
pŤímo k máchovské inspiraci a intonaci duševní až d'o závěrečnélro
obrazu zŤejměmáchovského typu, kterj'mizí uplně z pozdějšítvorby
BŤezinovy: ,,nad Mládí mrtvolou jsem stanul v zadumání, jak milenec
nad mrtuou dtukou suedenou".
Rozdíl mezi Máchou a BŤezinou jest spíšev typu lidském neŽ v typu básnickém a spíšev rozdíln]i'ch zkušenostech Životních než v základnim ustrojení duševním.Jest pravda, melancholie BŤezinova jiŽ
v této básni odliŠila se o nov1i pŤízvuk od melancho]ie Máchovy, ale
diferenciacetato jest právě drisledkem poměru obou básník k Ži.,'ottt:
kladného u Máchy, záporného u BŤeziny. Melancholie BŤezinova
neŽ melancholie Máclrova, jest zdvo,,Mrtvého mládí.. jest sloŽitějŠí
jena o cosi: kde Mácha lká prostě nad uplynul1imi radostmi a blaŽenstvím mládí jen proto, Že uplynuly a nevrátí se nikdy, BŤezinovi siévá
se v ,,zaštkání smrtelné.. pozdní ur,ědomění, Že mládí navŽďy zttaceného vťtbecnežil; k Žalu z m|ádi ztraceného pŤistupuje zde žair
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,,krev hroznri
Z mládí nežitélro,hrilza z možnostínavŽdy zabit;y1ch:
ugchlad.Ig,'
nkou
myšle
jsem
objetí
a
oheťr
nessál,
zahoŤklá,z nížnadšení
jíŽ
spiritualismu,
jej nyní straší ironická tragičnostoklamaného
..1
ze
objektivnéhoritvaru ve ,,VladaŤíchsn
dostalo se konečného
jimŽ
Život
Svítání na Západě, v prokletjlctr bratŤich básníkovj'ch,
pychu,
za
trestem
a
kteňí,
empirického
radosti
Života
obraznosti zabil
,'ježpovrhla nasycenímzemě,',touŽínakonecmarně ,,ssátivyschlou
štávu těch hroznri, kterérozmačkali,bezděčně,ve svémkrálovském
snění...,,En toila réveriecontinuellea tuél'action..,toto slovo z nejosobnějšíhodramatu Vignyho,2 které jest i klíčemceléhopesimismu tohoto nejhlubšíhoa nejvniternějšíhoromantika francouzského,mohlo by státi epigrafem první knize veršriBŤezinovfch:
teprve tento ironickj' pňedpoklad mlčky pŤijatj. dává poclropení
a smysl celé paradoxně tragickéa pŤitommethodické stavbě první
básniclrésbírky BŤezinovy.
Kdežto Mácha hráI ještěsám, celf, ve vlastní osobě s nezlomenou
vášnía opravdovostísvébolestnédrama životní-odtud opravdovf,
děsivf, ,,Životny.. pŤízvukjeho poesie - BŤezinarozdělil se již zároveů v herce i diváka. BŤezina nalezl hned v první své knize svrij
typick;i postoj básnickj';již v ,,Tajerrrnychdálkách.. jest ''Somnambul svedcnj, z |oŽe,bledj., spoután a něm.., jenŽ ,,pod hypnosou
jde se svfm snem..g- tedY herec nebo loutka jakési
Nepoznaného
moci mimo sebe,moci objektivné.Tím jest dán, a ne jen pro první
knihu Bňezinovu, snovf, herecky snovy táz žívotav pojetíBŤezinově
a všecky vj.hody stylové monumentálnosti, které z něho plynou;
o to pokročil básnickj' dualism BŤezinriv nad dualism Máchtiv:
rozeklál se ažv sám koňen,ale pŤi.
dovršilse do posleclníchdrisledkťr,
blíŽil se tím také hned v zárodcíclrsvémuvykoupení tím, že musil
postulovati objekt mimo sebe,byt zatím jen z drivodriv estetickych,
nebot herecképojetíživota není na delšídobu možnébez dialogu,
1. Svítánína Západě [2. vyd.]' 62 a n.
2 - Chatterton I' 5.
3 - Strana 35: Pohled smrti.

bez apostrofy. Tím ziskán byl jiŽ v zárodcích
alespoůzárodečného,
pro lyriku BŤezinovu objektivně dramatick ráz, kter! vyvinul
později básník zárovei podvědomj'mtvrirčímr stem svéhokarakteru
i uvědomělou prací uměleckou v novj' básnickjl pathos: stvoŤil
naposleclynadosobnílyrickj' tvar na podkladě dialogickéma chorickém.
Děj a postup básnickéobjektivace Bňezinovy zas|oužisi, aby byl
sledován a studován krok za krokem, nebot jen tak jest možnopŤiblížiti se co nejvíce genesi jeho díla: jest to u BŤeziny' kterf jest
básníkem Vťrlea jejího tajemství1opravdovj. ŤetězdrapŤedevším
maticko.logickj'; uvědomělj.boj o r st básnick1 ; dobŤeorganisovanj'
vj'boj, v němŽ neodhazujíse zbraně lrterj'ch bylo jednou dobyto nebo
jcž vykonaly jednou svou povinnost,n brŽ uzprisobujíse stále k novfm a novym čelrim;cyklická souhra děl, pňi niž cil prvního duchového dějství jest zároveů jiŽ v1ichodiskema podmínkou dějství
druhého.
První básníkovy pokusy o objektivaci jsou riplně záporné:objektivace jest básníkovi na tomto stupni klam, iluse. Jako u Schopenhauera, jehožhlubokéstudium prozrazuje v prvních knihách básníkov ch všecko, od inspirace až d,o invence obrazivé, samy formy
naziraci jsou pramenem bludu, poněvadžpodmět jest v nich osudně
zajat a vylhávají mu věci, kde věcínení,tak i BŤezinana počátkusvé
dráhy básnickéjest pŤesvědčen,
že všeckopoznávání, milování, snaŽenínad sebe a mimo sebe jest sebeklam. Ve vjlznamnébásni ,,Vězeí:r,,2-kdo nevzpomenetu Zasena typickj' postoj máchovsk ? pňiznává si mučivoua zoufalou pravdu, že píseĎjeho jest ,,za živa
zazďěná,, do věčnésamoty: nebot všecka činnost,všecka tvoŤivost
a spontánnost, kterou pŤipisoval pŤedmětusvé lásky (jiŽ protivou
k sobě, vězni, oslovuje,,Nejatá..) jest jen vlastnÍčinnosta vlastní
1 . ,,A jehožsÍlamá Jedinou bázeů:svou vlastní mystickou vúlil.. (Žalm ke cti
jména.,,Sv. la Záp.,,),,Chvímese nad mocí svévrlle, ježv tohoto života
nejvyššího
zakletízbyla nám jako dědictví knížecí
z tajuplnéhopádu . . ... (,,Ruce..;II. vyd' 41.)
2 - ,,Tajemnédálky.,' 24.

obrazivost promítnutáve vnějšisvět, fantomy vlastníhomozku, vrině
vlastníkrve, jíŽ se opojil. Život básnikriv ustrojil se tak, Že mu byl
znemoŽněnŽivot, to jcst objektivnéprisobenív lásce, součinnost
tvrirčí.Básník Žil na pŤíkladv mládi s jinou dušíživot riplnéhoztotoŽnění,život opravdovj', to jest zmocněnf' ale jakási ironická mocnost, kterébásník marně se dohaduje,zrušilatuto jednotu a odcizila
bytost.1 Všecky drahéduše,matka, milenka -mu riplně spŤízněnou
možnostiživota,moŽnostitvrirčílásky a piedměty její - jsou básni
kovi jen fantomy vzpomínkovéa jen mediem smrti a kultu jejího
mrižeobcovati s nimi.z Jen jednou pŤiblíŽilase básníkovi v životě
moŽnost,zrušiti svézajetí, zazděni svébytosti v samotu - ,,jedentouhy.. - ale
krát oddech ciziho žiti zarděl mne blízkostíspňízněné
ještě
není
éry lásky
pro slučováníduší,
ihned zmizela. Není doby
samoa malodušného
sobeckélro
posud: jest jen éra nedťrvěŤivého,
táŤství:',nepoznányse míjcjíduše,kaŽdá svou rozžatousvítilnupŤi
potkání clonÍ,nedrivěňivá...Jest posud možnéjen ,,němésetkání
v smrti.s
odtuď kult smrti v počátcíchbásnickédrálry BŤezinovy:jest zrua zlomenímjeho pout, jest vplynutímve
šenímkletby osamocenélto
jest otevŤenoucestouk lásce,jest duchovousvatbou,
společenskost,
rozkoše
a síly.Básník podveden o životnaslouchás touhou,
kvasem
,,aŽ s věžiVěčnéhoMěsta v kovovj.ch slzách se schví . . . ráz hodiny
mé posledni, angelus Tajemství..a;v ,,Podzimním večeru..slyší
,,jásotdušísmrtívykoupenych,,,,,Z věčnjchdálek..právě jako z nejbliŽšíchživotníclrjevri zpívá mu rozkošněděsivá píseĎzmaru básně
,,Podobná noci. . .,, a ,,Lž sednešza m&j stril . . ...6 jsoU pŤímo
epithalamia smrti: tajemství smrti jest tu zŤejměrázu erotického,
akt, ktery pŤehodnocujebolest v rozkoš a duclrovost misí se smyslností.Jsou v Bňezinovi básně, v nichžpňedstavaSmrti opíjí'Iáká
123.
45-

,,PiátelstvÍ duší..(',TaJemnédálky..' 13).'
''Denvfroční..(17)'
,,Moje matka.. (,,TajemnédáIky..' 9) ;,,Tichábolest..(t'14);
Svítánína Západě, 65.
,,Žeh bílf světla.. . . ' Tajemnédálky' 12.
Svítánína Západé,70,71.

a vábí jej k sobě jako závrat'a kŤečsmyslná: tak v,,Modlitbě večerni..l - ''svou mdlobou smrtelnoumne spoutejv ložimém,je měkká
náručtvá jak bílélokty děv.. _tak v,,Motivu z Beethovena,.2,,a touha po smrti, jak pŤílivsladké vláhy a rozkoš vitězná a černé
vino tuh, na řader bělíchjak spočinutíměkká, a nahfch ramen dvou
jak chtivésepětív tvou bytost pohnutoua opojenoustékáve smyslri
umdlenéma těžkémzajeti,,.
Abys pochopil smyslně zabarvenou erotickou extasi BŤezinovu
pÍedSmrtí, musíšuvědomiti si plně nesmírnéutrpeni, kterému strojilo erotickéosamocení,
znemoŽiiující
mu rni]ovati,,tojest opravdově
a cele žiti' Z básně, jež jest z nejstrašnějšího,
co bylo kdy napsáno,
z ,,Návratu..3 vyčte pozornf čtenáŤ,že básníkovi byly známy všecky hr zy erotickésamoty a ževěděl, ne theoreticky, ale zkušeností
svéhosrdce i svékrve, jak láska, která nemriževyžiti se objektivně,
činy, obrací své žihadlo proti sobě a mění svou mi]ost v jed (závěrcčn]iverš poslednístrofy: ,,pít budešjen brutáIní rozkoš z nečisté
číšemé krve..). A v jiné básni, z nejorigináInějších,
jež byly kdy
napsány,,,Snad potom . . .,,a zaha|ilv revoltujÍcía mstně odmítavé
gestoidealistovosvou lítostze znemožněného
Života:zde nejvícepŤiblíŽil se sclropenhauerovské
vzpouŤea jejímu praktickémuatheismu.
',Na patí pohoŤíSmrti, kde v ledovcri závratn! spád se sm1vá
Věčnosti pŤíval,chci umd]en]i spát, a ilusi d.ní,klam krve a šero
vlastníhoŽitíjak dusivj' sen,jenŽ na prsa kleká, chci sníti...
Toto eroticko extaticlrépojetísmrti jest z nejprivodnějšÍch
básnickjlch i myslitelsk1fchkoncepcíBŤezinoqich. PŤed ním, pokud vím,
jedinf Novalis z básníkťrmoderníchměl podobnjl vysloven1izpoměr
ke smrti a motivovan]i stejně:jejínrvykupite]stvím.Ale smrtná erotika Novalisovajest pŤecejinéhozabarvení:lehčí,
naivnější,
dětštější,
hravější,radosti než rozkoši bližší.Jak poučnébylo by srovnati
1.
23.
4.

Tajemnédálky, 18'
Tajemné dálky,27.
Tajemnédálky' 30.
Tajemné dálky' 34.

135

136

v tomto Směru Novalisovu vrcholnou báseř, v nížjeho koncepcevyhránila se v konečnj.utvar a z riŽ svítímihotavjlmi pablesky, ,,Das
Lied der Toten..1 s obdobnjlmi stranami díla BŤezinova. ,,Lobt
doch unsre stillen Feste' Unsre Gárten, unsre ZimmeT, Das bequeme
Hausgeráte,Unser Hab' und Gut. Táglich kommen neue Gáste, Diese
friih, die Andern spáte, Auf den weiten Herden immer Lodert neue
Lebens-Glut...A o několik strof dále: ,,SiisserReiz der Mitternáclrte,
Stiller Kreis geheimer Máchte, Wollust rátselhafter Spiele, Wir nur
kennen euch. Wir nur sind am hohen Ziele, Bald in Strom uns zu
ergiessen,Dann in Tropfen zu zerfliessenUnd zu nippen auch zugleich".
Není pochyby: rozdíl intonačnímá privodem nejen r znou individualitu, ale i rriznost dobovou. Mezi Novalisem a BŤezinouležíčernf
a dobŤebylo ukázáno, Že prameny pesimismu
stín Schopenhauerťtv;
Schopenhauerovajsou hedonistické'Dusná smyslnost ležínapjatj'm
mlunnj.m mrakem nad eroticko-smrtnym mysteriepn BŤezinovym
a datuje je neomylně jako novj' tvar v dějinách utrpení a muk lidského srdce.
Báseí ,,Snad potom. . ... jest rnně svj'm exponovanjm stanoviskem mezníkemv díleBŤezinově'
Tohoto vychj'lení nesnesl básnik a právě básník v Bňezinovi na
dlouho pro jeho mstnj' chlad; kdyby byl šeltímto směremdále, byl by
utonul v mlhách ilusionistickéhonihilismu' kterjl zabíjínejen schopnost, hodnotiti děje životní,ale i možnost,proŽívatihlouběji a intensivněji jiŽ jen pouhf Život. Básnik jest básníkem jen za cenu paradoxní lásky k životu píesušeckoa ušemunauzdorg:exaltuje se i jeho
bolestmi a strázněmi a rozněcuje se i na jeho stínecha ledech.Bohat.
ství umlčenéa nezlžitélásky v nitru BŤezinově,nemělo-li obrátiti se
proti básníkovi, musilo pŤetvoňitise v čin a organisovati se v tvrirčí
děj - a objektivisovalo se opravdu v básnicky čin veliké odvahy
a síly; Že jest čin tento básnickj' nebo ]iterární,není proto méněživotn1i - naopak: opravdová poesie jest vŽdycky zmocněny životny
1 - Novalis Schriften herausgegebenvon J, Minor I. svazek, str. 114 a n.

bohata tvrirčíklad a má podmínkoustejné,ne-li větší,nastŤádané
ství Životníenergiejako činv uŽšímsmyslu, činve sféfeživotahmotného.I.{eprotilogicky, ale pňecejinak neždrisledkemlogiky - kladnfm aktem lásky a víry, kterémusily pŤedejmoutisvéospravedlnění
- obrátil všecky perspektivy, jimiž posud tŤídil a na néžposud
upínal svtij vnitŤníprostor a jeho v boje. Sílu, kterou posud tušil
jako ironickou a záludnou strrijkyni svéhoodmocněníživotníhoa již
i nyní cítÍjako svou nadosobníosudotvornoumoc' plnou paradoxních
záměr , jichž ne|zese doměŤiti pouhou logikou lidskou,l vidí nyní
jako mocnost prozŤetelnostnou;a drisledně nehodnotí nyní bolest
pocitově, n;ibržričelověa architektonicky: bolest stává se v tomto
pojetí prostŤedkemvfchovnj'm: ,,PŤesohně západri, jak uhlí plapochmurnych
menné, jež v zracich odráŽí žár svatjlch šílenství,
myšléneksv$ch stádo zmatené tvfm bičem žene Pán na pastvy
tajemství...2
A smrt sama, jsouc nazirána tímto novj.m zornfm rihlem, ztráci
svou absolutnost,pŤestávábfti cílema stává se pouhj'm pŤechodem
a v chodiskem;hned v první grandiÓsníbásni ,,Svítání..,
v ,,Ranní
modlitbě..,a na samémjejím počátku,jest to vysloveno novfm symbolickj'm postojem básnickj.m jedinečnérnonumentálnéinvence:
,,Stan černj'smrti, jejž rozpiná dušena cestě své,aby odpočinula,
jsem svinul ď|e rozkazu tvého a obrácen k v chodu světla, Ťekl
jsem myšlénkám,klečícím
na rŮžov1fchkobercíchjitra: Modlete se...
Básník jest si vědom šílenství
svéhočinu,jeho nadlidskosti a tragičnosti.Hned v rlvodní básni k ,,Svítánína Zápaďě,, cítí,že jeho
láska a touha mají cosi sebevražedného,
že vybočil z lidsk1fch drah
a nese se nyní cestami nezbadanjlmi.,,U zdrojri nafty tvé,jeŽ zapáleny chvějí se dechem staletía svíti věčn1m zoŤim,jsem lampu doléval; však plnou číšijejí jsem pŤevrh na sebe a v plamenech teď
lroŤím..'8
Má chvíle, kdy nem že snésti pohledu do ,,otcovskj'ch
1 - ',Slyšim v duši..:Svítánína Západé,57'
2 - ,,Tajemstvíbolesti..: Svítánína Zápaďě,67.
3 - SvítánÍna Západé, 49,

13'
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dílen.,1;vi, žekráči Bchu vstŤíc ,,na cestách smrti..2; jest si vědom
toho, Že ,,pějeme hymnu ze slov, jež znači smrt ve všech jazycích země...B
BŤezinriv tvrirčí čin dá se v oblasti ideové a prostŤedky myšlenkovymi opsati tak, že bá'sník nalezl nejvyššíobjekt, Boha, pŤiblíŽilse mu
závratnym parabolickj'm v]asaticovjlm letem a získal tím jednou pro
vždy medium, které dává smysl nejen všem minulfm dějrim, ale
i ospravedlněnía posvěceníkaŽdému jeho obrozenémurisilí pÍíštímu.
lÝení náhodrl'é,že na prahu nové sbírky BŤezinovy pne se jako oblouk
triumfálnjl ,,Ranní modlitba.., odpovídajíci si již názvem s protikladnou ,,Modlitbou večerní..,v níŽ právě vyvršil se jeho vj'chodečny ilusivnj, nihiiisrn a v které }redonistick1i pesimismus autor v
vystupĎoval se až v ]rŤečsebevražednou.,,Ranní modlitba.., báseů
nejen nedoceněná u nás, ale vribec neoceněná a neceněná v díle BŤezinově, jest z největšíchsvětovyclr architektur básnickych; jedinečny

zachycujícími reflexy věčnéhojitra a jako gigantsky fantom or]a zem
ponese v Žhav ch sv ch spárech, na dvě strany rozhrne černéoblaky
noci a lehne ]r tv1im nohám, a zrak své pjlchy nastavípokorněproklání pchledu tvého v syčícímvjltrysku krve oslepl;í,záŤí...Nyní jest
nalezena veliká komplementérníhodnota pro životníempirii; ji au nt
nrá všeckonejen cíl,alei smysl: bolest i radost, láska i nenávist, sen i čin,
minlllost i budoucnost, živat i smrt. V básni této obsáhl in nuce a pŤedjal BŤezina všecko své dílopňíští:
invence této básně jest jeho početím.
Ruku v ruce S koncepcí touto š]ainvence, kterou mťržeš
po básníkovi nazvatilegendoutajemnéuing. ByIa nutnjlm doplĎkern básníkovy
jistoty a víry v Boha. V tomto novém světě skrz naskrz ethickém srovnej v,,Ranní modlitbě..: ,,Dej, at v hněvivj,ch polrledech nepŤátel dovedu uctíti záŤení tajemstvi tvého, a chvílím, které proti mně
vyšlou, at Ťeknus směvem: Dělníci mojil..-musily blti bolesti a utrpení motivovány a tím ospraveďlněny a posvěceny pojmem viny a sice
pŤi tehdejšímmonistickém pojetí básníkově pojmem ui.ngrudoué.
Jest Ťada verŠriv díle BŤezinově, která svědčío tom, Že básníkovi
s pojmem již prosté existence životní jest spojena pŤedstava viny
nebo kletby, viny, kontrahované ne určitj.mi skutky, nybrž prostě
učastenstvímv životě. I{ejrozhodněji vyslovuje to passus básně ,,Se
smrtí hovoŤíspící,.v,'Stavitelích chrámu..: ,,- Hle, duše tisícri se
konečně otevŤely a za všemi blankyty jejich ležípropast. Víme, že
všechno zasáhla k]etba. Ptáci vjlší i plazové země chvějí se pŤed
mocnějšími.Staletou vá]ku vedou národy lrmyzri. I v rostlin nejčistšímsvětě je zápas a c}rŤadnutí,
v němž vonná měsičníjemnost podléhá
nárazu barbarské síly. Zápasu vŤenímklokotá v žáru svém život a na
jelro páť.ese liolébá naděje naše: bo]estí nesčetnjlch bytostí Žijem.
Krev naše, zdá se, že vypr;i,štila z tajemné rány Všeho a vtekla do
našeho těla a kŤečovit1impulsem v něm víŤí...A v stejném smyslu
mluví se v básni,,Zpiv a|y vo dy.. o ohni krve ]iďské,,zatižené
kletb ou..,
a proto ,,hoňícívěčně a neuhasitelně;l v ,,Hudbě slepcri..2 ,,jdou

pomníklásky děInéi tragické' myšlenkového i citového vzletu ažártt,
litery vyrovná se nejvyššímchvílím všech velikj'ch vyznavačťrnábo.
Ženskj,clr, rnistra Eckeharta, Jana Taulera, Pascala i Kierkegaarda;
báseř, která pro konečnj. tragickjl paradox lásky božské na|ez|a
hr zně definitivnjl ne obraz' ale postoj-akci - BŤezina, a upozorůuji
na to znova s d vodnou naléhavostí,jako pravj.básník dramatickf
pozdvihne se sen m j s kŤídly
myslí v gestech a postojícha -,,I
1 .,,Proč odvrací se' Ó Slabá... Svít. na záp.55.
2 - Ža|m ke cti nejvyššího jména. Tamže 59.
3 - Svítání na Západě. Str. 75.
4. A ovšem i ve sceneriích. Jak lrarakteristické jest, že scénou nejedné básně
v prvnÍ knize BĚezinově jest komnata, Iože; že básník žije ,,v tiché klausuie..; že
M i l á j d e k b á s n í k o v i , , p o č e r n é mk o b e r c i , j e j Ž k j e h o l o ž i s t í n e m . . . N o c t k a l a
kyprou vlnou..; že obloha dusí jej ,,jaktěžká klenba šedá..; že ,,pŤíkrov ncbe se níží
nad jeho hlavou..; že uení tu pohybu a je.|i,tož jen ,,chodbami opuštěného kláštera.'. Srovnej s tím sccnerii posledních básní BÍezirrov1fclr, na pŤ' ,,Míst harmonie
a smíŤení..v ,,Rultách.. (str. 52) a zrněňil jsi i v tomto hmotném okrsku dobŤe jeho
dráhu v1fvojrrou. opuštěnj'klášter z první sbírky proměnil se zde v ,,pal'ác,. s ,,kňišťálov;imi síněmi tv ch tich., a s ,,clrodbami blankyttl,., v nichž ,,naše myšIenky
nejukrytější magick1fm odrazem jak souhvězdi nejčistšírroci vitlitelny jsou všem...
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1 - ,,Ruce", 24.
2 - , , R u c e " ,1 5 .
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naše duše v tisíciletíclrexilem země, slepci osleplí mystickou vinou
narození., a v ,,Stráži nad mrtvy*i.,' záhadnost ]idské bytosti
vidí básník v paradoxu, že,,s lehkostí, jak obraz nekonečna ye zra.
cíclr.. nese ,,tížprovinění tajcmného' sen tragicky tohoto vesmíru...
Ale nejlrriŤe:kletba stihla i organisačníschopnost lidskjch bytostí:
,,|ežina bratrství dušía rozrlělila Ťečstavitelri...2
Ale koncepce viny Životni vola]a s osudovou nutností po svém
doplíku: po ugkoupení.VŠeclrapoesie Bňezinova hned od počátku
byla poesie vykupitelská; rozdíl jest jen v tom, že v prvním období
své tvorby viděla vykoupení ve smrti a její extatické rozkoši, nyní,
v období druhém, nalézáji v bolesti, práci a lásce. Vrlrala-]i se dŤíve
jeho poesie do smrti se sebeničivouvášní,s jakou Ťítíse ť.ekado moŤe
nebo vodopád do jezera, nyní, kdy perspektivy jsou obráceny, pŤedstava života, Života věčnélro,života stuptiovaného a zmnoŽenéhoza
všecky běžné meze, posedá básníka: vysiluje se v invenci nov1ich
a nej.
a novfclr cest k němu, toulrami po spolupráci na něm co nejširší
intensivnější, nikoho a nic nevylučující,všecky zabirajici a objímající
a uŽeji a nžejízapŤádajícíje ve společnédílo vykupitelslré.

2
JiŽ stav trpné hypnosy, již stav mravnílro osamocerrí,k nimŽ byi
odsouzen básník a které mu znemožĎovaly činnou lásku a tvorbu
v ni, pŤedráždilyjeho touhu a dtl rozměrri nadlidskycir nalily a ve
vnějšek promitly a hypostasovaly jeho sen o člověku zvyšené síly
a moci, kterj. by uskutečnil všecko, co bylo lakotn]ilm osudem odepŤenojeho tvrirci. Na BŤezinovi naplůuje se tu jen všeobecny zákon,
kter1 se projevuje v ce]éromantické tvorbě, ať básnické, ať filo.
soÍické,devatenáctého věku; rornantism, ktery se odloučil vědomě
od společnostia postavil se proti ní, kter1i rozebíral s nrorbidní roz1 - ,rRuce", 43.
2 - Staviteléchrámu |2, vyd'], 47.

koŠído všeclr podrobností a zvláštností své itÍ a liultir'oval jc právě
v tom, číirrlišilo sc od obecriéholidství, musil nutně jiŽ z pouhého
postulátu rncclranickérovnováhy stvoŤiti jako protiklad pomysl člověka vyššílro,věštce, mysiitele, básnílra,zákonodárce, tv r'cc, lteroa,
.fitanism
ťormách, od nejmírnt:jv nejrťrznějších
nadčlověka slovem.
.fasso
jest
šíchpo nejpŤíkŤejší, nutn1ilvytvor romantismu. Werther,
a Faust v rrizném stupni a z rtznyc|r dlivoclri cítí se mimo prriměr
svélro lidství, a sám osudny rámec jelro snášejíjako pouta; rekúm
Byronovfm a Vignyho sama větší sclropnost utrpení jest dúkazem
povyšenosti mravní a drivodem, proč opovrhovati lidskou společností.
Takto dospěl Sénancourke svému snivci, Stendhal ke svému diletantovi a požívateli,Flaubert a Goncourtové ke svému artistovi, Vigny
ke svému poetovi, Carlyle ke svému lreroovi, Emerson ke svému re.
presentantovi, Nietzsche ke svému nadčlověku jako k typrim, v něž
promítli své touhy zrazené soudobou společnostía v něŽ zakoŤenili
všecko, čemu neda]a r'zejíti empirie životní.
Pro BŤezinu jest velmi karakteristické, že jeho sen, tou]ra a pojetí
vyššílrovykupitelského lidství nebyly nikdy individualistické, nybrž
hned od počátku hromadné. Bňezina nepojal svého vyššíhoč]ověka
jako jednotlivce, ktery se vědomě odlišuje od priiměru a odráŽí se
žhav]i,mi barvami poŽitku nebo síly nebo šar]atovj,mi liniemi z]očinu
od šedéhonebo temného pozadí všeobecnosti, njlbrŽ jako cel:i rod
lidsk1i, v nějŽ vristí se oďvěké snahy, touhy a napětí nesčetnjlclr pokolení, pracujících na svém zdokonalení a vysvobození. Hned v druhé
knize své vyvrclroltrje BŤezina transformistick1i ,,M'vtlrus duše..rviděním plemene silného,,,jehožkrev bude sršetijislrry, dmychané nejvyššívťrlí..,vinaŤri,kteŤí,,zapálísíru v sudech, kde se zkazi|a staletá
vína, sílícíslabé, a nalrázejí pňed sebou ohně do nahustlyclr plynri
otrávenych potem, aby vyčistili dállry a vzkŤísili v ně ve vzduchu,
jež budou dj,cliati zástupy pňíští...
Později v ,,Stavi|"elíclrclrrámu..,
v básni télrožnázvu pošinul tcnto bojovnjl typus poněkucl blížek bolesti, práci a vnitŤní radosti. Jeho stavitelé c]rrámu jediní mezi zma1 - SvltánÍ na Západě, 68.

142

ten1frni,mlčelivymia rozdělen1fmizástupy ,'poznávajíse znamenítní,,;ze světa hmotnéhovyčítají,,slib jin1iclr nebes a země',i ztuhlé
formy věcídovedouzkapalniti si v plivodnítvŮrčívar; ,,vykoupením
tajemnéviny byla jim bolesta práce..;,,jistotoucestyvnitŤníradost..;
,,vítěztimatku a sestru..pozdravili v ženě;a ,,k milion m trpících
bratňíbylo posláníjejich jako k najmutí dělníkrik stavbě...lJinou
obměnoutohoto typu jsorr ,,Proroci.. v téžeknize.z Zase typ nadlidsky silnf, těch,,,kteŤinepoznalico rozkoš..,pňekonatelŮkaŽdého
egotismua jeho rozkošniclrychkouzel a svodri;zasetyp tragick1ia vykupitelsk1i'zase rekovélásky' pŤiclrázející,,nepovšimnutí,
vyslanci
tvoji' dobyvatelékrálovství tvého...Znají kletbu, která ,,|ežina
jejích
bratrstvíduší..a touŽíji odčiniti;šlechtízemi, snío nejvyššich
jí v hrdosmožnostechv1ivojn1ich,ale neoďvracejíse od ní,nepŤezírají
ti: ,,nadějejejich' schopnétak vysokjlch letri a písní,stavějíhnízda
svá nízko pŤi samézemi,,.Bolest jejich jest,,lrodná jich síly..;jest
to bolest,,časuprodlévajícího..,B
bolest nedostatečnfchprostňedkri
a cest lásky. Pňejísi ,,rychlostísvětla letěti věky.., pňejísi ,,všechny
dušerozjaŤitvínem..duchovfnr,ze země se prj'štícím,
ale neznámym
posud jejím dětem.
ve sbírceRuce.. dává básník
V ',Kolozpěvu srdcí..a v,,Šílencích..
konečn1f
a jasny tvar svémetafysickénaději;zde takéjasněvyslovuje
častenství
všechlidí v tomto nad]idskémtypu. V první básni v pŤípro
čináclr,
něŽ sladko jest žíti,uvádí se naposledyjako pŤíčina
nejjasnéhočlověkatajuplného,
jenžjedinj'v mivyšší,,blíŽící
se pŤíchocl
lioneclr bratňí,co budou a byli, nad prostorem vítěz, proměnízemi
od pÓlu k pÓlu dle svatétvé vrile a myšlenkou,která od poslušnfch
sluncí se učila lehkosti, tanci a písni, usedne ve tvé tajemnéradč,
mezi knížatakosmu..; a pŤedtím mluví se o ,,mystickém častenství
našemv práci všechdobyvatelri,kteŤipoznamenávajiudálosti jako
1 - Strana 14.
2 - Strana 40 a n.
3 - Jak nevzpomenout tu Dostojevského,kterf cltí obdobně; na mla<lé,dorristajícígeneraci,od nížmnoho si slibrrje,raduje se nejvícez její netrpělivosti, z její
rychlosti a rozhodnosti, s níŽjedná.

jest i sen ,,o sliti
stádo ke stŤíži.,.
A mezi sny, kterésní ,,Šílenci..,
vŠechmilionri v JedinéhoČlově]<a
vykoupeného,kormidelníkaduchové země, jenžk bi.elrrimtv1ich tajemství pluje, ve Směru svatyclr
tvj'ch větr pne plachty, pŤedené
mocnou jako
tisíciletí,a novou Ťečí,
ňečandělri, čistoujako Ťečdětí, květy tv ch neviditelnjlch zahrad
pojmenuje...BŤezinahned na počátku pŤekonalromantism, ktery
rozeklával do krajnosti propast mezi jednotlivcem a celkem a vytěžoval ji básnicky do pňíkrj'chkontrastri; BÍezinrivvyššíčlověk,vykoupenec i vykupitel sv$ch menšíchbratŤí,neni vzbouŤenecproti Bohu,
jako tomu bylo u tolika romantikri v obměnách tak rriznych, nybrž
posel jeho a naplnitel jeho vrile.
Toto objektivisování tvrirčíhoa vykupitelského díla jest možno
sledovatipostupemknih BŤezinovfch a uvědomiti si pŤitom ihned,
že neni v něm nic schematickéhoa abstraktně pŤímočarého,
že nejde
u BŤeziny o mechanickj pokrok nebo v1ivoj, nfbrž o tvrirčíelán,
abych mluvil s Bergsonem,o intuitivné tvrirčiakty, kterénesly a organisovaly s velik1im risilíma napětímnejistéa spornévj.boje básnic.
ké myšlenky.Hned na konci ,,Svítánína západě..,v závěrečné
básni
pňíští
tvor,,Víno silnych.., udeŤilBŤezinana základní akord celésvé
by: kult síly. Víno, jeŽ si podávají bratŤíz ruky do ruky v číši,
mělo
,,vinaŤiSmutek a Samotu..:básník zde napovídá,že co tu podává,
jest jen pŤehodnocené
zoufalstvi a Že n:Ů,že
to bj.ti nápojem jen siln1ich - slabí dopijí se z něho jen dŤímotya tuposti: ,,trest slabj.ch
bude, že zapomenousvéjménopŤi procitnuti, a odměna silnfch, že
v záŤícitmě vzpomenou na ostrovy zajetí svého...Jako všichni tvrircové,hodnítoho jména,m Že Ťícii Bňezina, želékjehojest s\'aŤen
jed tétozemě.JakŽe to vyslovii Michelangelo?,,E di
z nejstrašnějších
jiní zmírají,tím musímjá
quel c'altri muor' conviench'i'viva...A čínr
žiti|
Tím jiŽ vykoupil svrij altruism básník ze slabošství:jeho altruism
jest altruism opravdu silnf, není citlivústkáŤsky,BŤezina má kult
tv rčíhoděje, kult člověka-tvrirce,kult činu-tím vniká v jeho dílo
hlavní činitelvelkosti: tragism, tragism, kterjl neopouštiho ani v jeho
snech nejoptimističtějších.
BŤezinovapoesie ovšemjest plna lásky
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procitlá,.,zpívá jeho Královna
a nejbědnějším:,,Však
k nejrnenším
radostem země,když ke
jsem
uboh;im
pokorně
nadějí1,,,odpovídala
mně se bázlivě tulily, očiodvracejíce,abych neviděla s|zí,jež kanou
ze všech
jasnéhosvětla..;,,Ale nejposlednější
jim z oslněníméhopŤíliš
(jak jsme zakvíleli láskout) miliony vyděděnj'ch, mravenci, kteŤívy.
hrnuli se z lom , otroci, kteŤíplíŽíse žitímjak sady zapovězenymi,
tvé odíváv šatkrálovskéhopurputáhli kolem náS..12,,a nejchudší
ru, jenž,bratŤímzemě neviditelny, je viděn anděly...3Avšak tento
altruism má svou mez ve vědomí spravedlnosti:uctívá a miluje nejze všeclrjen jalro dělníky
a ,,nejchudší..
menšia ,,nejposlednější..
a ričastníkyv tvrirčímdílevykupitelskéma proto, že zná všeckanejeŽ pŤináší častv tvrirčímději právě slabj'm: ,,Blesk, kterf
bezpečí,
zabiji zlamenaného,štastnémuukáže cesty a dálky, ripal, v němŽ
vadne nemocnékvítí, na zlaté dráty sesílípšeničnástébla, oslepí
zraky uvyklé šeru,však zraky mocnj.ch pŤipravína svítáníbleskri...a
BŤezinanikdy nepropaď ani povrchnímuoptimismu, ani sentimentálnímu egalitáŤstvi:jest básník inspirace podstatně tragické a heroické.Vj.voj není mu pohoďnj.m pomyslem dogmatickj'm, rltočišmechanismem
těm duševníspokojenosti a lenosti, sebevražedn1fm
jakotakpŤemnohjlmjehovrstevnÍkrim,nj.bržkoncepcídramatickou
plnou nejistoty, zrady, temna a vŤení,oklamanéhotlsilí,marnéhonapětí, netušenj.chkatastrof, nepochopitelnj.chperipetií, nepŤedvídatelnj.ch a lozumu v bec nedostupnj.ch.BŤezinazná mysterium vťrle,
lásky a oběti jako sám stŤedvšeho bytí a dění vesmírnéhoa všude
a neustálezdrirazĎuje,žeteprve v jejich podvědomfch dílnách,vnichž
jinak láme se světlo clenníi zvuk a jejichŽ děje jsou Ťizenyjinou logikou neŽlogikou rozumovosti,bojují se vlastní bitvy duchové,které
tváŤnostizemě, světa i života na nich; žezd,erodi
rozhodují o pŤíští
se rozhodnutía činy,jež nemohou bj'ti ztraceny a zmaŤenyv hospo1 - Větry od pÓlrl [2. vyd.]' 13.
2 . Stavitelé chrámu' 12.
3 . Milost v ,,Stavitelích chrámu.., 52'
4 . Polední zránÍ ve Yětrech od pÓlrl, str. 39, ale i dalšl dvě necitované strofy
na str. 40.

dáňstvísvětovéma vrátí se, byťi poznrěněny ozvěnou, tŤebaspo desettisíciletích.Bňezina ví, že drisledkri činu lidského není moŽno se
dopočísti;že ,,vlna, kterou jsme pohnuli, nekonečnemse toz|ivá,
zrádná i uzdravující,v pÍíbuzenstvíbratňína miliony...l Moc v le
které člověku
lidsképlní jej děsem:jest mu ,,dědictvímknižecím..,
jest
páďu...
svém stadiu
BŤezinaz
v
druhém
,,zbylo z tajuplného
:
vj'vojovémprav1fopak ducha quietistickéhonebo deterministického
dovolává se neustále vznešenj'chšílenstvíheroismu, tajemnénaděje
lidského srdce, okamžikŮ radostné jistoty, slávy extasí, němého
hrdinství lásky a oběti, heroicképokory a odŤíkavé
velkodušnosti,
mystickj.ch rozpomenutí,tajemnéhošuměníkrve, bolestnych zaznění srdcí,slovem vnitŤníhoabsolutna, vnitŤníintegrace proti vfvojné
nejistotě, mamu' klamu a toku světa vnějšího.BŤezina jest velikj'
básník dramatickjl a heroickj', pňes všechenrozdíl formy, vjrrazu,
temperamentu i zkušenostíživotních téhož duševníhorodu jako
Heinrich von Kleist: jako Kleist i BŤezinastaví proti rozkolísanosti,
nedostatečnostia proradnosti světa bezpečnécítěnÍjednotlivcovo,
jeho pevnou vrili fungujícíaž s drislednostía snovou pohotovostímechanismuz rovnováhy vyšinutého- oba básnícipodvědomía jeho
svatéhoživotníhomysteria'
Poslední slova BŤezinova jako Kleistova jsou entusiasm, vtile,
extase, svatá nezlomná naivnost věŤícía milujícíduše:tu jest bod,
odkud jest moŽnopolrnouti světem i Životem. ,,Pro hroby nesčíslnj'ch
těl je země dosti hluboká, však dušírozletu nestačíceljl vesmír,světy
kvetoucí... A takové duše jsou dobyvatelkyně a pŤetvoŤitelkyně
země: ,,Řetězem magickj'm zlé síly spoutáme. A clonutímezem, by
rozkvetla, jak jeŠtěnekvetlaoaŽ mezi rúžemivstÍícprijdem nesmrtelnosti".3
BŤezinajest básník velikéhovnitŤníhorisilí a napětí:sen jako po.
slednív1frazvnitŤníintegrace jest svorník jeho kleneb. ,,Nebot i ty,
1 - ,rRuco", str. 41.
2 - Tamže.
3 - Stavitelé chrámu, 51.
Dušea dílo10
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Ó Věčnj, a tŤikrábe Svatj', v propastecir svélro nitra, kde tisÍce vesmírri mrtvyclr a budoucích dŤímá,clrováš svrij sen a k němu se blíŽíš
rlzkostí lásky tajemstvím věkti...1
Tuto heroickou koncepci Životní stupĎuje u BŤeziny jasnější a jasnější uvědomování si jedinečnosti duŠevnich dějri' nenávratnosti
kažďé ztracené chvíle. Není u BŤeziny pohodlného nietzscheovského
věčnéhonávratu stejnosti. Naopak: svět neustále dramaticky oživen1f
a proměfiovanj' nemá pevnjch, tuhj.ch tvarrl, není skladem dovršenych a mrtvj'ch stav a nemriŽe bj.ti proto míčema hŤíčkouani me.
chanismu, ani raciona]ismu; svět BŤezinriv naopak jest věčnéválečné
pole, pŤedmět vj.bojri na vyboje vršenjlch, nikdy neustávajících
a stále obtížnějšícha obtíŽnějšícli;svět BŤezinriv jest neustáie novy,
jinj', mladj., nejisty, nebezpečnj.,.kapalny a vŤelj'. ,,HŤmí ve všem
žiravétvé proudy propastné, vŤe jimi kámen, krev i myšlení, oblaky
formy pŤelíváa místa jednoho se netkl nikdo
věcí věčnj. vítr v nesčíslné
rukou ani myšlenkou dvakráte...2,,Čímvyš, tím hlubšía ukrytějšíje
zápas, osudnějŠívíry tvé slávy; čímblížek věčnému moŤi, tím s větších vj.ší hŤmí vodopády myšlenky naší,co krťrpěj, to vyvŤení ohně
v nárazu světti...B Ve světě takto ustrojeném nic se neopakuje dvakráte, ani - ztracená pŤíležitostk vítězství. BŤezinoqim dílem proniká neustále tragické vědomí ,,rozhodnfch okamžikú.., které Se nevraceji; ,,těŽká lítost ztracenjch vítězstvi, z nichž složena je tma naší
minulosti, neboť vítězství dobytá ziistávají pi.i nás a pŤed námi, sílíce
atmosféru našeho světla...a ,,V extasi lásky chci zpivati bratrskym
duším, že není bolestí větších, nežli jsou ztracená vítězství jejich, Že
nsesílené1ro...6
není radostí větších, neŽli je opojení zraku věčností
,,Láska, jeŽ ztratilajediné vítězství, tisíckrát byla poraŽena...6 Čeho
dobyto, jest dobyto pro věky; co ztraceno, jest ztraceno navždy,
1 - větry od pÓltl' 61.
2 - SLráŽ nad mrtvfmi v ,'Rukách.., str 43
3 - ,,Šílenci..,
tamžestr. 50.
4 - ,,Hudba pramenrl", str. 31.
5 - ÚvodnÍ báseř k ,,Větrrlm od pÓlrl,..
6 . ,,Větry od pÓltl..: ,,Láska.., str. 57.

taková jest formulc podloženáBňezinovělogice opravdu intuitivné
a drarnatické;jest v ní napětí nikdy nepovolující,utočnosta vj'boj.
nost nikdy neumdlévající:jest v ní samo vyhrocení v tragiclr;f
parad.ox,lrterf pŤehodnocujeutrpení v rozkoš a jed obrací v poBi.ezinu jelro
žehnáni.Sem, na tento vrchol básnickj', veď dťrsledně
kult tvoŤivostia heroismu,jeho hlubokéa vášnivě Životné pojetí
vfvoje, literf, na rozdíl od mechanickéhovj'voje Spencerova,má
právo i BŤezinanazvati jako Bergson vj'vojem tvúrčím.
Tento paradoxjest vnitŤniduchovy styl saméosobnostiBŤezinovy,
jeho posledníduševníprazkušer1ost,
a taképodkladjeho stylu vnějšího: jeho metafora,která spínásvěty protiiehlé,klene se pŤespropasti
a vÍry nepŤestupné,
obracía pojí v jedno ohnisko paprsky nejvzdápŤi
lenějšía
tom neustálese obrozujea omlazuje,jest vnějšísymbol
jeho vnitŤníhcvaru, jeho dobyvate]stvíduší,jeho tvrirčíhorisili vykupitelského.
Tomuto tvrir.čímuparadoxu nebylo nemožnosti.on ozbrojil duši
sensitivnou,melancholickoua samotáŤskouk lásce hromadné;on pŤeměnil mystika v dělníka a rozkošnickéhopesimistu obrátil V ,,Pokornéhodobyvaiele.,;on uložiidí]ua radosti básníkověrikoly a cíle
neosobnía nadosobní:,,Tiživás oděnítěžkooděncri:
v zápoleník vysvobozenívšechbytostízernějste vyr'oleni..- ,,S miliony jste v tajemnémbratrství spjati a jenom v radosti milionri se budete radovati... (,,odpovědi..v ,,Rukách..5B.)on odosobnilvšeckuindividuálnou bolest básníkovuv jakousi ryze metafysickou tizkost, aby neblížil
se lr Bohu s bázní:,,A neznajícejiŽ bolestíjinj'ch nežnejtajemnější
všechztrát, na prahu vnitŤníchtvfcir světri blízkosti tvojí se bát dobyvatelépokorníza teboujdenrek tvfm zahradám,a všechnaproti
nám vyslaná vojska pŤidávajíse k nám...rA on to b,vl,kdo diktoval
BŤezinovi,největšímučeskému
umělci slova, jako c ' umění,,oboha.
cenídorozumívacíchprostŤedkrimezi duŠemi..,
cíl,kterj.'má podmín.
kou pojetíuměníbliz|<é
pojetíTolstého.
1 - ,rRuce", 53.
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on pozněnil také spekulativrrf noetickj,'podklad poesie BŤezinovy. BŤezina nebyl sice nikdy pantheista, jak se někdy tvrdívá, ale
z někter ch míst jeho prvního obdobíjest možnosouditi na monism;
ten ustupuje nyní patrněji a patrněji pluralismu, kterj'jest i stylovfm
postulátem dramaticképoesie rázu poesie BŤezinovy' Srovnej v Ruslaví svou hostinu kníŽata nocit A tvoje
kách: ,,Ale v Ťinčeníčíší
sladkj.ptáčníkuduší!..1
píseřje tichá, jak Ťekaza horami klokotající,
posléze
a nejjímavější
i
v
nejoriginálnější
se
projevil
paradox
Tento
skrz naskrz
radosti.
Básník
kultu
vědomém
koncepci BŤezinově:ve
bylo mu
se,
tragictj.a dramatickf podmanil si nakonec to, co, zdálo
z počátkunejvzdálenějšía zcela cizí; radost. Hned v epilogu k ,,věta stupíované
rúm od pÓlťr..pojal ji karakteristicky jako cíl zmnožené
jenž
nám dosud
rukou
z
dětskj'ch
pŤíliš
téžky,
dar
síly:,,našeradost,
nemúžejí
vyvojovém
člověkna dětskémstupni
bezvládně padá..
ještězmoci. A věren jsa tomuto pojetí měŤív ,,Stavitelíchchtámu..
postup časuschopnostídušík radosti. ,,Chlad vane končinamičasu
teď
našehoa podzim laskavj.nám dal uŽ v setbu sluncípŤedvěkj.ch;
jak
ptáci
zpěvaví,
radosti,
modru
volají
se
v
rrižekvetou k ránu a duše
se trojhrannj' ve vriníc,hoceánri...2
v šik Ťadící

B
Paul Claudel,velikjl básník-dramatikfrancouzskf, v mnohéma podUměníbásnickéna metafoŤe.
statnémBŤezinovitak blízkj', za|oži|své
jemnější
logiky jako sylogism byl
jest
nové
orgánem
mu
Metafora
měla prj.vj'chodiskem
logika
Starší
orgánem logiky staršía hrubší.
jednou
provždy podmětu
a naprosté:pÍipisovala
tvrzení všeobecné
nějakou vlastnost, nějakf karakter' Bez určeníčasui místa slunce
ji záíi, součetrihlri trojrihelníkovj'ch rovná se jí dvěma pravj'm.
Tr'oŤídefinicíabstraktnébytosti, činnostjejí jest v podstatě popisná.
1 - Vedra (14).
2. ,,Rdyž nebe vašeokna ozáňÍ.,. . . Strana 43.

Logiku tuto srovnává Claudel s,,prvni částígramatiky, která určuje
pňirozenosta funkci rŮznlch slov..; druhá, vyššílogika podobá se prj'
naproti tomu skladbě,která učíumění,spojovati slova, a to jest vlastnílogika tvrirčí,neboťvěda jest poznánímvšeobecnosti,kdeŽto každá
tvorba má pÍedmětemjedinečnost.A toto umění metafory zná pr!
i pŤírodaa uskutečřujeje všudepŤednašímzrakem: ,,jest to domorodéumění,jehožttživávšecko,co se rodí...A co jest tato metafora
podle Claudela? Nic jiného neŽ ,,nouéslouo, činnost,která vyplj'vá
z toho, že dvě rriznévěci jsou zároveĎ spojeny prostě svjlm bytím..,
žekoexistují,žesoubytujíspolu. Všecko,co soubytuje, spoluexistuje,
souvisíspolu, jest navzájem podmíněno.Poznání odvozuje Claudel
etymologicky od společného
zrození: connaissance- co-naissance;
poznati, alespoĎ činně,aktem tv rčím,mohu jen to, s čímjsem se
společně
zrodil.1
Tato slova jsou z nejsprávnějšíhoa nejhlubšího,co bylo Ťečeno
o ději tv rčímsam1mi tvrirci. Každ! děj' opravdu tv rčí,má zdroje
smyslnéa obrazivé:básník jest ten, kdo mgslt u obrazech,Slovo jest
takto samj'm básníkov m činemtvrirčím,a nenírozporu ani mezery
u něho mezipoznáníma vjlrazem, myšlenkoua slovem.Kdežto u ryzího a pouhéhovědceslovo pŤistupujeex postjako pouhf prostňedelrsdílnosti, jako opis myšlenky a jakási její popularisace,nebot prvotn1im
mediema vlastním vjlrazemjsou tu znaky matematické,algebraické,
logické,u básníka naopak slovo jest sám čin,sám vj'raz, sám tvrirči
děj, samo ,,budižsvětlo...Básník obrazem,metaforouopravdu a doslova poznává: v ní setkávají se mu děje a činnostiposud rozdělené
v časei prostoru, v ní vystihuje skladbu světovou, v ní vl.šíse mupro
chvili tvúrčíčinnostvlastní i světová. Metafora nenítedy popis nebo
záznam vnějškovjl,nj'brž uměníhudebně-tvrirčí
a harmonické,umění obohatiti světovou symfonii o nov1fakord. Metafora svědčío tom,
Že svět jest stále novf, nevyčerpatelny,nehotovjl, plnj'pŤekvapení;
že znova se rodí pňedtvjlm zrakem velik$m rlsilÍma napětíma ovšem
i nebezpečim.
1 - Paul Claudel: Art poétique:Connaissancedu Temps.
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Biezina má a měl vždycky plné vědomi závažnostia osudnédrisaŽnostisvéhoslova, tvrirčíhoslova básnického;plnévědomi-ojeho
vjznamnosti, síle, nosnosti, plodnosti. ,,o Moci
tvrirčípožehnané
Slova..,apostrofujev,,Stavitelích chrámu..,1,,VysvobozuVěčného
jící! Soumraky v sladkost rozpouštějícídruhfm světleml Modlitbě
novénás naučv bolestechnašichnad sněnímbratŤílModlitbě rizkosti
smrti a krve utišující,rizkosti lásky a vzr stu sesilující'ovládající
upiry sněníl..A obdobně
bytosti neviditelné,od loŽíbratfízaklínající
pramene
každéhozrna veletok
Z
žně
Slovat
v ,,Rukách..2:,,Svaté
tisíce čerpadlo,
i
nejukrytějšírrl,
kam
klasťrtNad kaŽdj.m mistem,
povšechna
virtuosovou;
venc v ohnit..BÍezinovineníslovo hŤíčkou
jeho
má
pisnost, všechenmaterialism slovnf jest ho vzdálenj'. Slovo
ovšemsmyslnou něhu a smyslnj' čár, ale tc jest drisledek jeho síly
a jeho funkčníplnosti a pŤesnosti,nebo neníjich alespoĎnikde získáno na jejich tikor.
Vj.bojnostmetaťoryBňezinovyjest jedinečnáa jedinečnáne pouze
poesii. Čtes-tijej, máš dojem, jako by velikémnožstvíděj se
v české
světovj.ch vstupovalo naráz v jeho duši, tísnilo se v ní
stran
všech
a vŤelov ní, oblélralojejí brány. BŤezinrivduchovjrpohled vyznačuje
zornéhopole, tak tísnivou plností postŤehrisimultánnych.
se jak šíŤí
Jeho metafora jest pravá tvrirčía objevitelská metafora, zavírající
v sobě Semena novj'ch a novfch světti, pŤeplněnázárodky novych
a novjlch tvrirčíchgest. Kmitá se jako člunekna ohromnémstavu
ptitkalcovskéma snuje v hustou jednotnou tkáĎ niti nejrriznějšího
metaBŤezinova
vod.u,zdánlivě si cizí a nekonečněod sebevzdálené.
fora stala se básnickfm orgánem jeho životníhoparadoxu dramatic.
kého:uskutečnilakomplementérnostživota i smrti, ducha i hmoty,
lásky i bolesti, ukrutnosti i oběti; spŤíznilavzdálenéa rozdělila blízké;
pŤehodnotilacel:i
zkapalnila tuhéa zpevnila prchavéa nepostižitelné;
dotkla,
aby vyvinulo
svět vnitŤníi vnějšía pŤinutilavšecko,čehose
všeckysvélatentníenergiea vydalo všeckusvou nosnostvyvojnou.
1 - Vigilie III, 19.
2 - ,,Dithyramb světú,,'36.

Poznatky věd nejexaktnějších- matematiky, geometrie, statiky,
d}namiky, optiky, akustiky, chemie, analysy spektrálné,magnetis.
mu1biologie - obracív kvasinky děje obrazotvornéhoa činíz nich
nositele nejpronikavějŠí
sugesce slovné.AnthropomorÍisujevšecko:
nebot takovj' jest cíl umění:vnutiti rikony ]idskélásky a lidské bolesti' lidské velkosti a lidské síly i materiálu nejvzdornějšímua nejzpurnějšímu;nadáti vědomím celé ritvary polovědoma; rozzpivati
jejich temnou, mlhavou a blekotavou snahu v jasn;f'objímavjl obraz
a rozepnoutiv duhovjr oblouk, od obzoru k obzoru sklenutjr,jejich
uvězněnévnitŤnínapětísamo se trávící.UměnÍsvádívšeckovjednojmenouatelea tim jest člověk'
lro společného
Karalrteristicképro o|tazy BŤezinovyjest, že nejsou pouze ztakové;vedle obraz v opravdu ethernjrch,zváženyc|tna vahách nejcitlivějších,kteréobsahujídestiláty z destilát , jsou v BŤezinovii obrazy,
i'ekl bych, polozajatéještěv hmotě, ripícía sténající
jejím podvědoprobírající
se bolestněz něho,a nejsou nejméněmohutnénebo
mím,
jímavé.BŤezina ritočítísnivjlm ritokem jakoby zároveĎ na všecky
smysly; obrazy jeho rostou pŤedtebou a strou se pŤedtebou i tyčíse
pŤedtebou; popínajíté arozezchvívajítě svou vibraci, kterou na tebe
pŤenášejí;
prolínají,ale hlavně vydražďujíse navzájem v dynamická
šílenství,zažehujise na sobě Y novou a novou v1ibušnostvitálnou
poslednínejomamnější
a vystŤelují
častovětve,kdyžpozornostčtenáŤe
nezkušeného
a očekáváníčtenáŤe
pozornéhoa vzdělanéhojiŽ umdlely.
Rozbor stylistick;il,kterjl zde mohu ne provést,njlbržjen naznačiti
a napovědět,bude musit změŤitijednak intensivnost obrazri BŤezinovj,ch tím, ževytkne vzdálenost oblastía sfér,kteréslučujía jednotí;
jednak jejich dynamickou expansivnosttim, žeukáže,jak se rozrristají z jednoho koŤenedo šíŤkyi do qiše, v novékmeny, větve a ratclesti; a naposledyjejich hutnosttím,ževyčtedějea pochody,kterése
zde tísníjakoby pod jeďinouklenbou.
PŤíklademBŤezinovy intensivnosti obrazivé uvádím jen několik
figur rimyslně co nejprostších,prvkovjlch, aby bylo možno ukázati
jasriě směr, jímŽ bude bráti se stylistickému rozboru básníkovu.
,,V bouŤenívichrri jsi uslyšelridery světla a let země,jak prostorem
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víŤí..(Větry od PÓlri, 14) - ,,nebot bolest a světlo jsou formami jddinévibrace tajemstvítvého..,(t.27) - ,,objetízměněnév světldl..
(t. 47) - na těchto tŤechobrazech, vyvolenj'ch umyslně pro jejich
poměrnou rudimentárnost,bije do očí,jak BŤezinapostupuje od děj
hmotnfch k dějrim duchovfm, jak lrmotu a její sféruučípojímatijako
funkci organismriduchovjlch. V prvním obraze hmotnj. děj atmosférickjl, vichňicevětrná, jest jen nápovědía zasvětitelemv děj mnohem
a jemnější,v děj fysiky kosmické,kter;f jest však
mocnější,složitější
zde vyváŽen ještěve svrij idealisovanjl odraz duchovéjarosti a kŤepkosti; v obraze drulréma tŤetímbásník sám aŽ theoreticky jasně
ukázal, jak myslí a učímysliti sdružováníma spŤahovánímpŤedstav
fysickj.ch a nravních, tělovj.ch a duchov1ich,pŤi čemžprvní jsou
ilustracía folií druhj.ch.Taková jest všudesymbolická methodaBŤeDuzinova: pŤírodav jeho pojetí jest pŤedsínichrámovou, pŤedsíní
cha. Tím zíslrává naráz básník dvojÍho velkého vítězství:jednak
vpíná pŤírodudrivěrně ve svrij velikj' vj.boj tv rčí,kter1im jest jeho
poesie, jednak nadává pŤírodustylovott vfznamností, osudovostí
a velkostí, jichž nemá v pojeti prostě naturalistickém:není nikde
mrtvou dekorací,jest všude z častněnoua posvěcenoui zasvěcenou
herečkouv dramatě tvrirčíhonapětíi rozpětí.BŤezinrivvšedramatick1f sen velikéhovj.boje duchovéhonezastavil se ani pŤední: podrobil
ji jemu a vŤadilji pak jako pomocnévojsko v jeho v1ipravu.
toto taveToto vázání a slučovánísvětrl a hodnot nejvzdálenějších,
ní a spájeníjich v jeďné ohniskov le neobešlose bez jakéhosinásilí,
a BŤezina jako všichni velicí mistŤi aé slovesní,aévj'tvarní, kteŤi
snu,
hnětou skutečnostk podobenstvísvéhonetrpělivéhohorečného
jest plnf zkratek, jimŽ kantorskf rozum jest pŤíliš
ochotnj'pŤezdívati
skreslenin.Jak karakteristickénejen pro styl, ale pro pojímáníděje
Životníhou BŤeziny jest množstvi orgmoron , zdánlivych nebo skutečnjlch,v jeho poesii,tétofigury, vlastní všemvelikjlm dramatikrim
od Sofokla, v jehož oidipovi paradoxnost tragické ironie vybíji se
ďvokou hrou s pŤíbuzenskj'mipojmy, pŤes Senecu, Shakespeara,
Lope de Vega a Calderonaažpo Kleista a Hebblal V mysl básníkovu,
jehoŽ ritočnj'podráŽděnj' zrak jest zvláště zpťlsobil: reagovati na

lspory a protivy dušía dob, na všecko,v čempostŤehujea ulraduje
rústu, dere se a tísníse zároveůcelá
rlvojícíse kel, počátekpŤíštího
zeměpisná šíŤkai délka zemská a jen násilnj'm páŤenímprotikladú,
někdy slovnj'clr'jindy pojmov ch, dovedeji tvrirce zmoci a pŤehodnotiti v tektonickou sloŽku svéstavby. ,,Hle, v blescich ticho zahŤmělo . . '.. (Větry od PÓlri, 44)i ,,poznala jsem nevěrnou upŤimnostbaje smutek,vždy bolestnější
je smíclt..
rev.. (t., 12);,'vŽďy radostnější
(Ruce, 52); ,,včelrojem pŤedbouŤíkdyŽ myšlenkamá vŤelaa lÍclra
věčnj'/rlas v ní těžk m echemzmiral!.. (Svítánína Západě, 49); ,,a
z květti jabloní mi leden djlchal v sněhu.. (t'); ,,na rteclr mfch prÍlÍ
slad.kostmj,ch hroznťra polibky bratrskfch duší..(Větry od PÓlri, 22);
,,od země k zemi a od sluncek slunci těžkj'mi derg pada|olÍclroa jeho
echemnovéticho vstalo z mych hlubin, jinéneŽticho země, dj.clráním
tisícrivÍelo. . ... (t., 2a); ,,a v pltičtmémzuonícím směuemsuětlanaděje návratu zní..(Staviteléchrámu, 22);,,polibky jedinénoci, v nichž
dušezpívajío smrti a buďoucíc]rŽitích v jedinémrozpláni retú, na
věky nemocnlchrozkoštjednoho blesku,,(Větry od PÓlri, 35) a četné
jiné Íigurytohoto rázu ukazují,jak slohovjl paradox, kterj' blížíse
více méněoxymoronu' jest sama tvrirčíobrazivá methoda BŤezinova
ajak, kam padnejeho zrak, zažehljevšeckov dramaticky var a svár.
Takto stal se BŤezinavelik1imvfbojcem v Ťíšislova: vyslovil, co pokládalo se za nevyslovitelné,magií svévrlle zaklel v prrlhledn hor.
skj'kňištál svéhovyrazu, co, zdálo se, bude vŽdycky unikati v tuchu
mlhy a pološera.,'Noci samotáŤti,jichž dušezapalujísvá uhaslá světla o hvězdy a sestupujís nimi do hlubin, kile polibkg majt silnouchuť
smrtiaticha,, (Větry od PÓlri, 33);',HoŤcejak keŤeztracenfch zahrad,
v nich do věkú dj'chají Ženy, v temnotách žhavéhovětru polibky
stŤásajíce,
a měsíční
záŤev nich k rozkošizvoní,iak stÍtbrné
kruhg nad
bíIfimi.
kotníkgzajatétanečnÍce..
(Ruce, 16) -to jsou doklady synthetickésíly Bňezinovy,která lehkou tanečnínohou slova dotkla se sráz
velehorskych,na něž,soudilose pŤedním,jest dovolenoschvěti sejen
kŤídluintuice hudebni. Pokus se, opsati analytickjlmi větami živou
teplÓu melodicko-harmonickoutkáů BŤezinovu,vyváŽiti v poznatkovou prÓzu obsah těchto temn1fchpodzemníchstudní, vroucich ne
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prameny vodními, n1ibržslovně hudebními, rczl'oŽitia vyložiti, co
jest zde pŤehodnoceno
v hermetickémsĎatku slova a pŤedstavy,me-a
pochopišzáhy, žejest ti tŤebak tomu tolika vět,
locliea harmonie
kolik BŤezinamá slov.
,,Hle, věkťrpohnutím,v němŽjednou světy potápěly se v hlubiny
světa tohoto, jak trosky fregat obtíŽenj'chbohatstvím,kdyŽ skvoucí
vyjely z tajemn1ichpŤistavri,a bouŤí,která slove stvoŤením,se ztroskotávaly _ uprostŤedvichňic všemi hlasy bolesti a láslry burácejících,uprostŤedpoŽárú,ježvšecky hvězdy v dálku šíŤilyv noc nekonečnostijak samohašekrvavé- nad moŤemmetamorfosvlastnívlny
pohlcujícímpo celá staletía pŤecenenasycenym:jak korálovéostrovy
se ukládala země Vítězri..(Staviteléchrámu, 56) -tento jedinf ritvar
obraziqi stújzde za mnohépŤíklademtoho, co jsem nazval dynamickou expansivnostíslova BŤezinova. Stylistickj. rozbor tohoto trsu
obrazivéhoa jinj'ch podobnjrchskladri větně melodickj.ch a harmonickj'ch musí ukázati, jak základní pÍedstava(zde bouŤepotápějící
vzácnénáklady) se nejen pŤehodnocujea spiritualisuje, nj'brŽ i větví
jak nejedenpodnětslovněobrazivj,jestzachycována vyvíjen
a člení,
větou pozdější,jak se slovnéskupiny na sobě vydraŽďují a zaŽehuji
a tryskají novj'mi hnízdy jiskernfmi a vrou kvasem nově obrozovanfm a sdělovanj.msousedstvujako pŤiběhu pochodriovém.
Tyto tajemnésvatebníkvasy pŤedstavy,slova a hudby, logiky, intuice i smyslnosti zvukové ukazují, že svou methodou obrazivě melodickou a harmonickou dovršujeBŤezinastylovf absolutism,v němž
jest obraz sám sobě ričelemv tom smyslu, že neníani parafrasíani
pŤipornínkouvnějšíhošvěta, nj'brŽ samostatnou,své čelnoua svéprávnou nrihrailouza něj - stylovf absolutism,jak jsem jej dovodil
v tétoknize v statícho Rousseauovia Máchovi jako sám poslednínejvyššípostulát formovf, kterj' musil na sebe klásti romantism nutně
a osudně po všemsvémvnitŤnímustrojenía určení.Ale BŤezinapŤelronává zároveĎ tento stylovf absolutism tínr, že dovedl stvoŤiti
stejně velik;i děj a olljelrt vnější,kterj'drŽí rovnováhu tétonadlidské
romantinitra rozbujelév krajnízámezi.Co bylo i největším
chiméŤe
stále
poněvadŽ
pobíhali
krim opiem a hašišem,kter1im se trávili,

v bludnémkruhu jako marní zajatci svéhopesimistickéhosensualismu a ilusionismu,stalo se BŤezinovi,jenždovedl tento kruh rozraziti,
neJi chlebem, alespoťrpodobenstvíma zdrojem života: paradoxní
dramatik vesmírnéhovykoupení
dramatik lásky božíi blÍŽenecké,
spolupracívšehoŽivéhoi mrtvého, teleolog bolesti a oběti a pŤitom
vyznavaččinua nechabnoucírozdmychovatel vnitŤnihorisilía napětí
vŽdy a všudevykonali toto pŤepodstatnění.
Z melancholického impresionisty a rozkošnického pesimisty
prvnich veršrivykuk]il se básník hrdinsky nadosobní,kterf pŤetavil
svou bídu a svézoufalství magickjm uměním pťerodn1m v pancíň,
kterf jej čini nezranitelnj'm, v pancíŤpodobn oněm ,,pancíŤrimze
světel stŤíbrnjlclr..,
v něž oděl v kterési své básni vojska andělská
a jejichž,,odlesknesčÍslné
spícíz těžklch sn probouzís směvem..;
ze sensitivnélrobásníka nervri a jejich sensacívyrostl BŤezinav dramatika, jakéhopoznávášneomylněv jeho ďle po všeclrznacíchvnějšícha vnitŤních.Jak karakteristické jest na pŤíklad,že v básních
Bňezinovyclrtak častosetkáváš se s vj'raznymi a typickfmi posuny
a postoji,v něžjest vtělená celá akce! Povšimnisi jen jako jednoho
dokladu za všecky děsivě monumentálníakce, již jest podáno početí
ženyk dítěti:,,a Ženazbledlá náhle pŤizavolání svéhoskrytéhojména, agoniemi jako po stupních,kluzkj.ch krvi, sestupujek zakletjm
pramen m žitív upění věkri do kruhu hnanych, v Žárlivé vŤeníbytostí neviditelnj.ch, a s vfkŤikem hrrizy zpět letí, siná, a bolestnjmi
plameny rukou k prsúm tiskne svou koŤist: život kví]ícív potkání
tohoto slunce.. (Ruce, 2l) - co slovo, to hrriza a děs osudového
napětía osudovérozhodnostia zodpovědnostia celek: sám tragick
postoj a sama tragická akce.l
Na tiramatika ukazuje i rytmus pŤevládajíciv prostňednícha posledníchknihách BŤezinov ch, t, zv. uoln! aerš:tento rytmus jest
právě rytmus dechu lidského,vyráŽenéhopo každévzepětíma usilím
celé,bytosti z hlubin dramatickéhovzrušenÍa jehož šíŤemění se,
1 - stúj zde doplrikem ještě jeden typick postoj bňezinovsk$: ,,Zda vzpomínáš
na oneil v kŤik' nesen věky, když prvně pohnul se Život, zmánren tvou záii,
a ztrnul1' v extasi Žasu rra ]:olenouz noci se zapotdcel?,,(Větry od pÓlrl' 45).
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ztŽuje se nebo rozlévá se podle hlubšíhonebo mělčíhovŤeni vnití.ního.1
A jen veliká dramatická sílabásnická, která měla šílenouodvahu,
anthropomorfisovatiděje kosmickéa nazÍratina clějiny vesmírujako
na dějiny vlastní duše,mohla dospěti toho, v čemvic]im umělecky
stylovjl vrchol lyriky Bňezinovy: k tuorbě|tuchoulchrod u a tgpti,
Veškeroutvorbu BŤezinovuprostupujíbásně, kteréshrnujíceléposelstvía žněvěkri, dějr1,sil, mocí,kleteb a začarovánÍnebo clramatickjch a ironickych situací v několik typickj'ch duchovj'ch postojri,
posun , linií, otázek, v]fkŤikri, zaštkání nebo inkantací. PŤečtisi
,'Mučedníky..- těla, Iásky, ticha, zděděnych vin, hŤíchu,nejvyšší
touhy - pŤečtisi báse ,,Dlouho stáli . . ... ve ,,Větrech od pÓlti..;
pŤečtisi ,,Proroky.. a ,,Stavitele chrámu..1 pŤečtisi ,,Šilence..
a
jak bolrat m tv rcem duchovj'ch
,,Slepce..v ,,Rukách.. a užasneš,
tvarti jest BŤezina, jakou silou objektivace vládne a jak dovecle
vypočístivšestrannourovnováhu rriznorodj.chsil a spojiti je chvilkov m pŤíměŤím
v uměleckou plastičnost,která jest svědectvímjejich
životnosti.
o toto umění typotvorné opŤel BŤezina svou nadosobni tgriku
chorickoua kolouou,v niž rozezpívalněméa těžkésvěty živlri, hvězd
a sluncí,a dovedl proměniti hr zu, tlak, tíseůa zoufalství vjlvojné
situace dramatické v celj' národ radostn ch vj.kŤikri, jistot, kŤÍdel
a duší'zprisobil1ch zalidniti i nejpustšipoušt,a stvoŤiltím novj'styl
a novénedohlednédnes ještě v vojové moŽnosti pro lyriku, kterou
vykoupil z nejnebezpečnějšího
zajetí solipsismu.

1 - V posledníclrbásních ,,Ruk.. ustupuje tento empiričtějšít. zv. volnJr verš
veršitradičnímu,uzavÍenémua konveněnímu,patrně zase drlsledkemdramatického
paradoxu, kterJ' ovládá celou tvorbu Bťezinovu: BÍezjnovi bylo vnitÍní nutností'
když byl dobyl empirického rytmu rristu a v1fboje, pňenéstijeho vJ'těžky ve vyššt
sÍérrt
melodiky a harnroniky a idealisovati je v ní typicky a abstraktně.

Dvě sÚaÚl
o díIe Briženy Svobodové
Je m'en uais de ce monde od iI laut que Ie caeur se brise

ou se bronze.

Chamlorl

1
Dilo R Ženy Svobodovéopsalo od sv]ilchpočátkrivelikou dráhu
vj'vojovou, jednu z největšíchv českéliteratuŤe;jeJi talent schopnost uměleckého
r stu, napovídájiŽ tato dráha sama nadáníbohaté
tvárn mi silami organisačními.
Vj.vojová drálra RťrženySvobodovévede od prvních realistickj'ch
pracÍ,ve kterj,ch snášíempirickj' detail, k poslednímtragediÍmkulturní bolesti, v nichž stylisuje celé Životní a společenskéritvary
a tvoŤíosudy a typy, nesoucíve svéhrudi lásku a bolest,naději a zoufalství velkéčástilidství a právě jeho částinejmladší;na jejím počátku stojí spolehlivj' a věrnjl zrak, spravedlivj'ke hrám a jevrim život.
ním, na jejím dnešnírnkonci vyššíumění kresebnézkratky, která
domj.šlía doceluje životz jeho motivri, nápovědí,narážeka podnětri,
vyššíbásnickéuměníinterpretační,které pŤenášíživot z jevové náhodnosti a zlomkovosti ve vyššía zákonnějšÍoblast básniclrénutnosti.
Uměleckou cenu tohoto v1ivoje vidím v jeho poctivosti. Není
umění, není stylu bez krajní poctivosti - tento starjl axiom Flaubertriv ověŤuje znova dílo Rriženy Svobodové. Její vj.voj dál se
organicky, bez skokri, vnitŤnímrytmem a proto bez ztráty vnitŤního
tepla a vnitŤní síly; proto nevyšuměl v dekorativnou povrchnost
a nezplaněl v šablonu.Proto jest umělecky jaďrnj' a tvárnj' a zacho.
vává i ve květech tajemstvíkoŤenria prsti a jejíhosvatéhotemna.
Stylisaci pŤedcházelau Rriženy Svobodovéempirie a stylisace vy.
rťrstalaorganicky z bohatstvímateriálu enrpiriísneseného;
a Rrlžena
Svobodová neopirala se pŤi tomto zumělečťování
a osvobozováni
svéhodíla o cizí schemata,o cizi stylisačnimethody a vzory jako ne.
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jeden sotrčasnyautor českf. Nepňistoupilak stylisaci pŤedčasně,
dÍ'ívenež pozorovánímpojala povrch a intuicí organickouskladbu
životní:RriženaSvobodová stylisuje ze svéhoa po svémv plném
dosahu těchto dvou slov. Proto jest její stylisace ryzi vlastnictví
jejíhonitra, podobenstvíjeho vnitŤníhorústu.Pohnutkou a zárove
cenou této stylisace jest vždycky poznáni, vyššízákonnépoznání
lidské dušea jejÍhoosudu na této nehostinnélrvězdě,rrist vyšších
typti v jejich boji s okolím, hlubšía zboŽnějšípohled v mysteriun
tvrrrby a v netušené
paradoxnídráhy, na nichžse uskutečíuje.
V prvníclr pracích Rriženy Svobodovévystupují prostépoměrně
dívčía Ženskézjevy, ale jiŽ zde jest napověděno,co bude inspiraci
většiny pozdějšichděI autorčinj'ch:rozpor světa vnitŤníhose světem
vnějším,boj, většinoumarnj' boj vyššíhotypu o možnosti,projeviti
se a vyžíti se, imamentnítragika zjevri pŤilišbohat]f,cha pŤílišjemn1ich,kteréhynou nesoulademmezi svou organisacía svfm prostňe.
dím.Takovéhorázu jest prvníromán autorčin,,,Ztroskotáno..(psáno
1892, knižně 1896), román nerovnéhoa nesrovnaléhornanželství
''Na písčitépridě.. (1895),a zvláště jemná psychologická portrétní
studie,,PŤetiŽen!klas..(psán 1894,kniŽně1896),kde jest napovězeno
utrpení pŤechodnéženy moderni, jež vyrostla z bytosti druhové
v jedince,ženyzjemněléhoŽivota duševního,
odráŽejicíse od.svého
cizího okolí, která projde Životem marně' ,,beze stopy, bez užitku,
- motiv,
tišejako nepronešené
slovo,jako neztělesněnámyšlénka..
vj'značnj'pro první tvorbu autorčinu,jejž později nejednouobmě.
ůuje, prohlubuje a sleduje až do posledních koŤenri. ,,Zamotaná
vlákna.. (1897)jest možnopokládati za osudovf doplněktěchtoprací:
vystupuje tu po prvé motiv, kterjl se ti zdá na první pohled protinoŽcemmotivu pŤedchoziho,jest však vpravdě t1iŽmotiv, pŤeloŽenjl
jen do vlastnítragickéoblasti životaženskélro,
do sféryjejíhopod.
vědomí; žena,jeŽ umlčelasvrij instinkt, rozpozná'jej pozdě a jclouc
pozďě za jelro hlasem, hyne - motiv nesmírnětragickj. a tragickj'
tragikou po vj'tce ženskou,kterj, prostupujeod tétochvíledíloautorčinov rťrzn1iclr
obměnách.Ženy prvníhoobdobíautorčinamylívajíse
ve velikyclr rozhodnjlchokamžicíchsvéhoŽivota,,,na jeho kŤiŽovat-

ce..,jak pravíkdesi ].rásníŤlra;
nepatŤídosti bezohlednědo sebenebo
neposlouchajídosti jemrrě a věrně svého vnitiního lrlasu; ovšem
i svět i společnostsnažíse ze všechsil pŤehlušitinebo zakaliti jej. Ale
rozpoznaly-li jej, dovedou Ženy RriŽeny Svobodovésledovati jej s vea celostínastoulikou nadosobníoddanostía s vášnivouupŤímností
piti cestu, vedoucík zahynutí,ale pŤinášejícíiposlední
tragicképosvěcení.A zďe po prvé dostupujeuměníRriženySvobodovébásnickéhostylu: stává se vjlrazem vnitŤníosirdovénutnosti.
Největšíposud román RriženySvobodové,,,Milenky..(1901)'jest
báseř, zapénáke cti Erota Basilea. Láska jest zcle pojata jako živel
osuďotvornf, jako prasíla, určujícílidsk;i život. Ale toto prastaré
mysterium osudovénenínedostupné
intelektu,snazepo vyššíchv vojovj'ch formacíchŽivotníclr.Autorka staví ved]estarych, odumírajícíchjiž forem lásky forrny dnešnía zítŤejší,
zapŤád'áje v boj a clává
vítěziti formě nové,která pŤinášinejvíceslibri a možnostívyvojnych,
jichž nesplněnímrižebfti ovšemtragičtější,
nežlizklamání ve staré
lásce _ tím tragičtější,
čímvíce dušea osobnostiŽeniny jest z častněno v tomto nejmladšímsnu kulturním.
Ve sv1ich posledníchpracích - tak v ,,Blahoslaveném..,
ve
v ,,Městě
,,Větru pŮlnočním.,,v ,,Pievez, pieyez, pňevozníčku..,
v rriŽích..a jinde - povznášíse autorka k uměníosudotvornému,
k tyzi básnickénutnosti. Zde všudejcst osrrdjen vnitŤnisouvislost
karakteru, organisátorská,tvrirčísíla duševní.Schillerova slova ,,Ve
tvé hrudi jsou hvězdy tvéhoosudu..,mohla by bj'ti epigrafemtohoto
díla Rriženy Svobodové.Jsou to práce pravé psychologickézákonnosti; tv rčíbásnická intuice vyŤešujezde rovnici mezi tím, co Novalis nazval kdesi lidskfm srdceIn,a lidsk m osudem. Co v prvních
pracích autorčinj'chbylo motivováno nálrodněji a vnějškověji, pro.
měnilo se zde ve vlastní básnic]rounutnost, v typ, v postoj, v melodii,
ve všelidskoutragiku. Jako kaŽdj'hlubší a poctivf pohled ve věci
Života a smrti, nemá ani tento básnickj. názor daleko k pesimisnru;
má tragickou ironii těch, kdož zŤeli pŤílišhluboko, má pochopení
životníhoparadoxu, vlastníhotěm, kteŤíznají skladbu života a mysterium v1ivojea jeho boŤivfch i tvoŤiqfch sil, sledujícíchjiné a vzdá-
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lenějšícíIe,nežlijsou ty, s jak] nri počítálidská krátkozrakost jejÍ
a
optimistická šablona.
Některé z posledníchprací Rriženy Svobodovéjakoby píicházely
z onoho světa, nad nimž stojí psáno poslednístrašlivéslovo
umÍrajícíhoChamforta: ze světa,
,,v němž musí se srdce zlomit nebo proměnit se v ocel.. _ tolik tragickéironie a hoŤkostise v ně slilo.
Posledními povídkami a romány RťrženySvobodovévstupuje
do
českéliteratury nová Žena, žena_ neníjiného slova,
ačkoli ho o"návidím _moderní, složitá,labilní, sám odstína sám polotÓn,
bytost
tragická rozpoltěnímsvétouhy a skutečnosti,rozumu a citu'
zhnětená z nejstaršíchinstinktťrzemskjlch i z nejnovějších,polorozvit1ich
snri zduchověléhosrdce. BoženaNěmcová podává ženu
celou jako
milenku a matku, bytost rodinnou, harmonickou,ale zkou;
Karolina
Světlá častojenom idealistickéschema nebo postulát, ušlechtil
tendenčnísen o ženějako spolubojovnici a buditelce mužově.
R.rizena
Svobodová zmocĎuje se Ženy dnešnÍpsychologicky, v celéjejí
šíŤi,
z jejích koŤenria instinkt , maluje Ženu doby pŤechodné
a zirďna ni
bez pŤedsudkri,ale i bez ilusí,ve vyššíbásnicképravdě jako
na bytost
e]ementárnou,dárkyni a strrijkyni života i smrti, jaká
na tvrirčÍinspiraci lidskéIrorodu, jako na záhadnou dělnici v dílepŤÍštich
generací,
schopnou stejně nejvyššího
i nejnižšího.
Bytosti životem zvicrrrene
i zrazené,stigmatisované,otrávené i trávící, zraněné
touhou po
absolutnu, nebezpečné
jako Živly a nezodpovědnéjako ony, pril
víIy,
ptll světice, bytosti i démonické
i hlubocelidské,tat<snuji se životem
v knihách RťrženySvobodové.
Vyššíosudovosta vyššínezodpovědnost,nezodpovědnost
moru
neboválky, jsou jim vlastni:jsou někdy dělniceosudu,jindy
ostruhy
Ioudavému ospalému životu, jindy poslézenástroje spravedlnosti
a bezděčnémstitelky. Tyto strany v díle Rrlženy Svolodové jsou
kulturni memento, memento době, jeŽ v krátkozraké tuposti
zničila
mnohécitovéhodnoty a nemá, čímjich nahradit, lečsurovj.m
utili.
tarismem - a podryt1fnebo znásilněn život citovy se
mstí.Zvláštní
tragická ironie vyznačujeněkteréz těchto prací Rriženy
Svobodové,
ironie ve zvláštnímslova smyslu romantická a aristokraiická.
Bvtosti

hynou, poněvadžneualezly
vyššíhotypu, bytosti lreroicliy za|ožené
pridy, kde by mohly zachytiti se svymi nečasovjmi ctnostmi, po
a znesvěcenésíly v tornto mechanicnichžnenípoptávky; a zneužité
proti
sobě
samjlm: a co pŤežije,jest prriměr,
se
kém světě obracejí
luza, většina,která souznís mechanick:m a utilitáŤskj'm světov1im
principema má jej vždy a všudespojencema spoluviníkem.
Nevím, kam vede cesta z této pesimistickéironie; jest tím ne.
snadnějšíi.ici to, čímdiskretnějšíjest tato ironie, čím plněji pŤešla
v uměleckétělo, krev i tvar: jen z něho mrižesi ji čtenáŤvyvoditi na
vlastní vrub a zodpovědnost.
PŤedpovídatiněčíuměleckj' vyvoj, jest Ťemeslostejně pošetilé
jako nevděčné;
básník,pravj.básník,má vŽdycky na svémdílespolupracovníkytemnéživly, kterése vysmívajíkaždémuvypočtu - vím
jen, že otevírácesty Životu i telrdy, kdyŽ jej zdánlivě zavaluje tmou,
nebot nejlrlubšítma jest mu jen zaslíbeníma pŤípovědíjitra. \re
nutno, chovati klíče
zvětraléracionalistickédobě jest mu pňedevším
jimi
ztuhlé
oněmělé plameny
roz}rovoŤiti
mohl
aby
k tajemství,
jí
jako
rosou prilnoční;
život
a sestoupiti k mateŤskétmě a zkropiti
a prvotnym tvarrim
básnická poctivost káŽe mu, jíti k počátečnj.m
proti proudu a povrchovémutoku časua jeho bublinnj.ch klam .
Toto uměleckéuvědomění a vlastní básnické posvěcenívyznačuje
i dílo RriŽeny Svobodovéa činíti je drahjm. Nov1i velky román, na
němž pracuje RťlŽenaSvobodová, ,,Zahrada Irémská..,ukáže nám
snad,,louky svobody..,ale pokvetoujistě na horách a budou dostupny jen hrdinnj'm srdcím,ježsvrhla se sebe okov trudu a bolesti; toto
clíloukáženám, tuším,lásku jako osten duševníhorristu a mnoŽitelku
možnostívfvojn1ich, ale i tato láska bude jistě dcerou vykoupení,
poesií pŤekonanébolesti, nebot jinak nemriŽe jiŽ nazirati statečná
duše autorčina,jiŽ vždycky inspirovalo životnítajemstvíjen jako
básefi plná drisaŽnfch a záv aznych podobenství.
Prozatím napověděl bych zde rád jen ještě,jak1imi organickj.mi
celky, ovládnut1imive všechsv ch životněempirickych podmínkáclt
a složkách,jsou nejlepšípráce RriŽeny Svoboclové'Autorka znd
dťrvěrnj'ma víršnivj.mpoznáním světy, z niclrtŽtvoŤí,- to jest její
Duše a
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básnické prias. A bylo jím také největšímfrancouzsk]ilm
romanopisc rn, Stendhalovi, Balzacovi, Flaubertovi; jejich
velikost dá se po
jednéstránce dobňepochopiti a opsati,
prozkoumáš-lia odhadneš-li
soubor jejich vědomostív těch životnícha společenskjlch
oblastech,
do nichŽ zakoŤeůují
děje svfch román . .t oldolno;est tomu u Rri.
Ženy Svobodové.Jak teple a vroucně na pňÍkladjest
poznán svět
v]itvarnéhoumění a plastické krásy v podivuhodné,
na ostŤÍnože
vyhnané tragedii estétskéhodiletantismu, jakou jest
,,Město v r Žich,,|Jak jemně velnula se autorka v nabožensk;f
a.cÍrkevnísvět
v ,,Blahoslaverrém,.lNebo ve svět sprostnjlch, primitivnych,
vášni{'ch a impulsivnych srdcíhorsk.fclrdivochí v povídce,,o pastyŤíclr,
ovečkáclra krásnéselce..tToto poznánÍnení pouhé
rozumové,rekonstruktivnéovládnutÍmrtvéIátky - nikoliv:
autorka cítÍvášněmi
a mysli myšlenkami světa, z jehoŽ látkov]i,ch
moŽnostía konvencí
tvoŤí,a dom] šlía dotváŤítento svět z jehonarážek
a nápovědí
v celek
vyššizákonnéa typické organičnosti.
odtud stylovékouzlo RriŽeny Svobodové,kouzlo piísné
a karak.
terové.Její styl jest ve vysokém smyslu slova
věcnj, - věcny až
k zákonnosti. Jeji slovo byvá obtíženopoznánímjako
ovoce vriní;
a má pŤídavnájména nebo slovesa, na něžjsou
napjaty plány per.
spektivné a která karakterisuji obsažněji n.zti
u ll'y.n celé věty.
V tom jest princip styiové synt.resy, jak ji pojímali
všichni velcí
básníci-tvrircimoderni prÓzy. Proto nezvětrá
tak snadnojelro kouzlo:
jest to kouzlo esence'vyŤešeného
smyslu osob i věcí,živlt i osudrl.
Vzdává se teprve pohledu d]ouho upŤenému,jenŽ
umí ucházeti
se o ně.

2
Tajemstvi ta]entu jest schopnost vjlvoje a r st
; čímvětšíbyl
v1ivoj básníkriv,tím většíbyl jeho talent. Mal1i,
talent opakuje u opukuje jen svou dovednost a sv j vtip, pŤenášitutéž
formu na rťrzné
látky; velikj' talent nejen Že odpovídána podněty
a nápovědi životní,

ale oďpovídá na každou z niclt z niLra orgánem nově vytvoŤen1y1m
z tísněa nutnosti chvíle'Velik]f talerrtjest synthetickj: roste ze sebe
se každymdílen
a roste nad.sebe;zristává věrn1'soběa pŤecepŤenáší
sféry;podjímáse novélrorikolu a tvoŤírrov1ičin.Každénové
do vyšší
jest mu mnohemvíc neŽnovf námět, nová
dílo,k němužpŤistupuje,
- jest mu boj o novj' čin,o novéuzemí
práce,
novf
rikol
nová
látka,
styl.
duclrovézemě a novf
Dílo RťrženySvobodovéopsalojiŽ dnes vfvojovou drálru neoby.
literatuŤe.Rozvoj její vyšel z naturalismu a dospčl
čejnouv české
synthesy a stylu; vyšel ze svěŽí,barevnéimpresionistickéslrizzy a došel arclritektoniky citovéi formové;vyšel z nálady a barevnéhry
životnía dopjal se světa vnitňnic]r zákonnych lrodnot uměleclrj.ch
i duchovych.
Sleclovata vypsat, byt jen zhruba, tento vyvoj, jest krásnéa na.
pínavédivadlo - divadio,jakéskytá jen pozvolná skledba vnitŤního
dramatu. PŤecstavujisi jeho rrist zhru]raasi takto.
KdyŽ vstupovala Rrižena Svobodová do literatury, to jest kdyŽ
začina|azirat v život uměleckj'm zrakem, zrakem opravdu uidoucim,
naléhalna ni celf Život ve]ikou svěŽestísmyslovou, udivoval a opíjel
ji svj'm pestrym nepŤebranymbohatstvím, SYou ritočnouživelncu
vtÍravosti; barvy jeho plály, hoŤely a kouŤily se, dojmy se Ťítily'
horečkajeho žehla a opíjela do závrati. Takové chvíle jsou pravé
saturnalí.e
ťlucha,a platí o nich slovo Novalisovo: čímpestŤeji,tím
lépe.V takovfch chvílíchnepŤebíráse a netŤídíse; duše toužíjen
obejmouti nějak a zmoci nějak toto ciraotickébohatství smyslové,
vyrovnati se s ním ritokem za tok, odpověděti na jeho jásavou
fanfáru písnípodobně rozkŤídlenou.Duše toužízachytiti tento var'
tuto tíseůživotnía reprodukuje všecko; vždyt na všetn|eži totéŽ
napjaté mlunné ovzduší,t!ž zjitŤeny tÓn čehosinově zrozeného'
Takovj. jest ráz prvních prací RriŽeny Svobodové,jejího prvního
vfvojného stadia,jehoŽ klasickym uměteckj'mdokladcm zristane ne.
doceněná sbírka impresionisticltjch slrizz lidovj'ch i krajinnfch,
,,Y oillehléilěilině.,.Jest to krásná lrra světa jevovélroa vnějškového,
jeho barev i čar,věcí i liďí, viděná čist1fmpokojnifm líbezny1m
rrmě.
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leckyrn zraken podivně svěže,nor,ě,Živě a vzníce,riě
- ale jsou to
jen jevy, jest to jen diuadlo vnějšlrovélro
světa, l'ystiženéve své
posloupnosti časovéčistyrn a právě procitlym názorern bohatého
zraku, zachycenémediem pokojnéduše,která posud jen pozoruje
a mIčí,Později promluuí, promluví z hlubin svj.ch zkušeností_.
a bude to nov;i vyššíuměleck;i,svět. Toto první uměleckéstadium má
ovšenrvšeckunaději, státi se poprrlárnějšírn
stadia druhého,naději
o to větší,oč jest pt'ostší,snazšía pŤístupnčjší
jeho. BásníŤkanevytvoŤila si tu posud své r'lastní formy stylové, kterou zkracuje
a hutní život a již jej vykládá a soudí.Je-li tu jiŽ umělecká krása
dojmová a smyslová, není tu posud umělec]iézávaznosti a stylové
drisaŽnosti.
A r' tom jest kouzlo,kterévane z tétokniliy, kouzlo lehké
jako vrině mladéhovína a literé opíjíjako ono. lrtrení
ještě tragiky
v těchto prvníclrknilrách; sbírá se teprve ]átka k vnitŤnímzkušenostem, které ji vydají touž logikou, jakou strom nese ovoce. Toto
zastŤenéboŽstvo stojí na rozlrranímezi stadiem prvním a druhj.m;
autorka vykonala kus pŤísného
vnitŤníhodíla na pŤechocluz prvního
období v druhé a získala jim r'lastníhoduchovéhohoclnotitelesvé
tvorby i vlastní básnickou methodu. .
Tuto vnitŤnípráci ovšemspíševytušit a vycítit nežpopsat;vlastní
zkušenosttragická jcst vždycky cosi nesdě]itelnélro
Samousvou podstatou; živí díIo a projevrrjese v něm, a]e netrčíz něho, alespofi
u pravéhobásníka,nikde jako kril s nápisem,označujícim
směr cesty.
Jest ňada mal]ich talent , která nikdy neprojdetouto vnitŤníkrisí,
nezíská nikdy této vnitŤnítragiky; a ti b1ivají - za svéhoživota
alespoĎ--mnohem populárnější
talentrivyšších,
nebotjsou mnolrem
piístupnější,
Ži1i z vnějšÍlro
světa, ktery pŤekláclají
tfmŽ vzorcem'
touŽeformulkouv práce novéa nové;vypadá to pestie a proto klame
to nemyslivéčtenáŤstvoo tom, že jest to vpravdě hluché,manj,'ro.
vané a clrudé,rozvláčné,lenivé a mechanické.Ale ugšštosobnosÍi
bdsnickénení ovšem bez tohoto tragického posvěcení _ ono činí
právě ze spisovatelenebo i ze slovesného
umělceBásníka.Všeobecně
dá se Ťício tomto vnitŤnímpŤechodua cbohaceníjen tolik: spisor,atel
zmolrl svět smyslovj'ch dojmri umělecky a otáza| se nacl nim nyní:
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mu - toutoottizkounepostaCo s ním? Co za ntm?A náhle nepostačil
jest cílem, stalo se jemu náhle jen
oit .u jiŽ jejich svět. Co většině
jen vj'chodiskem k vyššímucíli' Těžištěse pŤešinulo;
podmínt<ou,
vážiti posavadni
t<clevaŽit se c]etail,na tj'chŽ vahách počínáse nyní
Jiny duch _
celku'
pŤíštího
jiŽ
vyššího
na část
celek, a tím klesl
chimérou
menšía malf duch, clrladnékrve a slabé.tcuhy, neraněny
mechanicabsolutna- duclr o malémvfvojovém tempu, opakoval by
vfše. Malf
ky svťrjnálezek: rozmnoŽoval by se, ale nerostl by do
by více
vyráběl
genÍu,
urěitém
v
psal
by
aícrr ly se specÍalisoual;
by
odehrával
známky;
určité
ménědobré,zprisobnéa solidní práce
vyvojového
jedntr strunku, jíž se zmocnil. Bohatf duch vášnivého
asekrtrace,
i"-p" neníschopentakovéspecialisace,takové Ťemeslné
nebezpečnější.
boj
nej
nebojujeJi
se,
liuclí
takovéhoduchovéhozápeci;
A takovj, duch jest RriženaSvobodová.
_
Neustrnula na prvním stadiu, poznala zálry jelro pŤechodnost
její
poznala ji druhfm vnitŤnímorgánem, ktery vytvoŤila v ní zatím
iragická posvěcujícízkušenost.Ziska|a nové metlrody lr hodnocení
životnímu;získalavětšíhoodstupu od života;získalavelikéhozornélropole, Ťadyvzduchovj.ch plánri. RúŽenaSvobodová luoiÍnyní ve
aěčností.
vlastním, plném smyslu slova; to jest: staví podoDenstui
DŤívepozorovala a zapisovala život, nyní chodí s polopŤivŤenj'ma
- jako
očimaa nechává vláti jej a šunrětijej; letí mimo ni jako vítr
jako
vítr pinj. tajemnych vzkaz , poselství,pŤipomínek,naráŽek,
zkušeností
vítr, kterj. burcuje v ní komplexy pŤedstav,vzpomínek,
proŽitého,procítěnéhoživota, vítr, kterj, naráŽi na vypracované
světa; a ony se rozezyuéía odpovívnitŤnítypy a formy ducho-r'élro
dají k jelro otázkám. A tentodramaticlt! dialogaěčnostii časnosti,empirie i sgnthesg- toťBdse . ueulastnímsmgslusloua.
Rrižena Svobodová na|ézányní svou uměleciiou Formu, zákonn
slova Spencerova'
abych uŽil štasbného
zornjl ultel, kterj'm pÍetí,iďuje,
jen
jí
narážky, pňipomínky,
hmotu a život. Empiric životnídává
tlociťuje;tvoŤínovou variantu
vychodislra -- básníŤkaje ciomyšlí,
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ke světu stvoÍ.enému,
novéutvary obdobné,ale vyššía čistší
skladby
a jemnějšíhoustrojeni. Z dialogu mezi DuŠí
a Žívotemvyposlouclrala
rytmus i melodii a jimi mgslt a sÍauínyní. Vidí svět zjednodušujícím
pohledem.Co bylo dŤívecelkem, stává se nyní detailem;touŽípoznati
dušilidskou v celémjejím vfvoji, život v jelro poměrnémustrojení;
chce podati duši lidskou v zákonné čistotěa ryzosti jejích drah,
jejích osudri,lrteréjsou jen vj'razem její vnitŤnínutnosti. Tvoíi tgpy,
kreslíživot v pŤičinách
a zkratkách; tvoií životy representatiund,
mlupo
veno
emersonovsku.Píšeromány skladné,sgnthetické,vnichž celé
šiliyduševních
sil jsou sehnány pod jednu korouhev a v nichžpostup
dějovj' jest jen rámcem pro bohatství vkreslovanj'ch citr!, ideí,vrilí,
inspiracía lásek lidskjlchi kulturnich -romány jako ,,ZahradaIrémská,..Logilra dějová jest tu podepŤena
a ospravedlněnavyšší
logikou
hudebni,logikourytmickou a cyklickou. Jako u BŤeziny,tak i u Rriženy Svobodovéjest tato vnitŤníhudba drisledkem jejího širokého
zornéhopole: pozoruješJiživot ve veliké šíŤi,nemťržeš
nevidět jeho
rytmické pravidelnosti, jeho paralelismťr,pravidelného,stá]e vracejicíhose tance jeho skupin. V tom jest princip sÍy/utěchto básníkri:
jest opien o víru v rytmickou zákonnostživotnía v souvislostorganisrn , která dovoluje ti z částidomysliti se celku a pŤedvídativ1 voj
z pŤesvědčení
o jeho ričelnosti.
Takto dochází Rrižena Svobodová uměleckéhostylu; jako kaŽd!
pravj'styl jest i on formou zákonnostia hudebnosti.Dušepodrobuje
pod sv j zákon vnitňnímelodie a harmonie, jehoŽ se dotrpěla a dobojovala, pod svrij typickf hudebnípostoj, pod svrij vnití.nípratyp
a své symbclicképňesvědčení
vnějškov1isvět a jeho děje: hněte je
v prúsvitnoua povolnoulátku pro otisk svéhopodobenství.I RriŽena
Svobodová jako všichni její velcí učitelé-básníci
pŤenášia štípí
v temny, těžk! a syrov1i svět hudcbní a světelny zdroj, ktery vŤe
v jejím srdci; orchestrálně setkává motivy svj'ch dějri; postavy své
lrlenez akordrijako obloulrya dává je omj'vati hudebnímupolosvitu;
instrumentujesvou prÓzu větnou,každounit svéhostavu rozechvívá
soucítěníms rlitmi ostatnímia pozdějšímkapitolám dává vraceti
obohacenfmotiv kapitol pi'eclešlyclr
jako mičzdr'ihnuty ve lrŤe..Iest

v jejím díleňadakouzelnj.chpovídeka novel,kteréjsou baladamipo
plnémpojmu poetiky: s takovou uměleckouhospodárnostía moudrostí jsorr vyŤešenyv ryzi rytmiku dějovou, zodstavcovány pravidelnfm melodickfm refrénemosudovjlm a zceleny intuitivním teplem
v organismy slovesnéčarovněuzavňenéa vyvážené.Vedle ,,Větru
prllnočního..
z ,,Plamenria plaménkti..,tohoto motivu o osudovém
snu pňedpovídajícím
život, kter1i nese vědomě tento podtitul' ná|eŽi
tj.Ž čestnf predikát i zpupnéhorsképovídce drsnjlch nezkrocenfch
vášní,,,o pastj'Ťích,ovečkácha krásné selce.. z téžeknihy; ná|eži
i pňekrásnj'mpovídkám z ,,Černj'chmyslivcri.., ,,Maryčcetanečnici..,
Meluzině..,kterézpívajívesměs život
a ,,SveŤepé
,,Nedotknutelné..
a smrt elf a víl v ženskémtěle, bytostí zaslíbenj.chčemusinadosob.
nímua podvědomému,
sudběsnu, krásy, vášněa ticha, a spŤízněnfch
a jejím mechanickjm
spíšes živly pŤírodními
nežs lidskou společností
pŤe.
srdce ženina,,,PŤevez,
ustrojením;ná|ežii velepísnizmučeného
pŤekrásnj.
zase na
vez, pŤevozníčku..
z ,,Marnfch lásek.., sepŤedené
snovj motiv,,tváŤeandělav brněnía s nahfm mečemv ruce..,pŤed.
jímající
životníbudoucnost;ná|eží
i nedoceněné
novelez ,,Posvátného
jara.., ,,Pozornémumilenci..,kde žena-milenka,Myrta, jde zase za
čÍmsinadosobníma podvědom1m a kde osud její určujet!Ž typ
krásné tváŤe, uloŽen do dvou rriznjlch mužri a pňeloženj'jednou
do mollovéa po druhé do durovétÓniny, i dvěma hoŤceironickj,m
epilogrim Životním z téŽe sbirky, ,,Proserpince.. a ,,Věrné paní..;
zknižky ,,B|a.
ná|eŽiposlézei drobnédětsképovídce,,StŤevíčkrim,,
pokání..'zajíněné
tou plně uzrálou a tichou a teplou pohodou
ženčino
symbolickou, jakou ve verši dovedl nadchnouti jen Neruda některé
svédětskémotivy, na pŤ.v ,,Baladách a romancich,,.Zďe dopíná se
českáprÓza pňísnější
a zákonnějšíkrásy uměleckéa básnické,nežkdy
pŤedtim.Uměleck ch činri,které nám dala v těchto dílech RriŽena
Svobodová, nedovede ovšem doceniti literární dnešek českf' žijící
z anarchistickékŤečea v bludu, jenž pokládá za nejvyššíumělecké
hrdinstvÍrozbíjeniforem; ale jimi bude drahá lepšímupokolenípŤíštímu, které dobude si zase základrl stylovéhocítění,dnes skoro riplně
ztraceného.
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Rozumí Sc samo sebou, Že tohrotostylovéhoumění,této ristrojné
zákonnosti nedorostlaRrižena Svobodová pňes noc a bez učitel '
Nalezla je, šťastnáprimitivka, v starj.ch neznámjlch básnícíchlidov1ich písní,balad a polrádek, na|ez|aje v staréliteratuŤeorientrilní,
jejíŽjest po létavášnivoumiiovrricía čtenáŤkou
, Kažď!, komu dostalo se potěšení,že slyšelvypravovati ji některou orientální pohádku,
potvrdí mně, s jakj'm smyslem dělo se to pro všecky strukturnéživly
díla,pro cel1ijeho rytmus i spád, intonaci i refrén:RriŽerraSvobodová
roz|ožiji pŤedtebou jako dekorativnouarabesku,jejížzákonnjl lrudebnívzor cítía sleďuje do poslednízálivové č]enitosti.
Toto stylové cítění,nemá-li zplanět v delioračnípovrchnost, má
podmínkou empirit; umělec-stylista musil vyjit z naturalismu, sárn
musil získat si ne-li látku, kterou stylisuje, alespoůpohled v její
žívotnís]<ladbua pochopeníděj , které na ní spolupracovaly a ji
vytvoŤily. Nestylisuje-li ze suéhoa po svém,nevytvoŤil-li si sám své
stylisačnímethod5l z drivěrnéhopoznání a prolnutí látky Životní,
musíutílratise k šablonáma pŤikládatije neorganicky na látku, jejíž
táz mu osudně uniká. Ukázal jsem, jak RriŽena Svobodová došla
k synthesez prvotnéhoimpresionismua natura]ismua jak dobirala se
stylu povlovnou cestouorganickéhorristu.
Tajemstvínaléhavé
pravdivosti jejíchděl jest prosté;znd neobyčej.
ně drikladně a svědomitěten kus světa a živata,z něhožbéŤe
si právě
látku a námět. PŤečtisi na pŤíklad,jmenuji jen namátkou, drobnj'
román ,,Blahoslaven!,, z knižky ,,Plameny a plaménky...Jaká hluboká znalost kněŽskéhoživota,v jehožhmotnémrámci odehrává se
toto vnitŤnídramal Toto poznání není ovšemcí.Iemsamo sobějako
u někter;|'chnaturalistri francouzskfch, nybrž jest jen podmtnkou
a stupněmk vyššírnu
uměleckémuričelu,ale ovšemstupněm nevyhnutelnym. A poznáníto nenípouhévnějškové
poznánípopisné;ne, sáhá
mnohem hlouběji. RriženaSvobodová mgsli zďe typickj'm zprisobem
kněŽskfm, odlišenj'mv každémpŤípaděa pŤecev kaŽdémpŤípadě
rodov1im. Vyvolej si jen v mysli figury venkovskéhopŤevora,elegantníhokanovníka-krasavce'
bohoslovce-apologety,
a bude ti jasné,
co myslím.V tomto románku jest i zcela episodnífigura popudiivého

hypochondrickéhoučitelenapsána s nevšednívěcností a pŤesností;
znamenitf lékaŤŤekl mně o ní, že medicinsk1fspisovatel mohl by jí
užítijako klasickéhopopisu neurasthenie.A rovněŽtak v,,Černj.ch
myslivcích..zná básníŤkado všech podrobnostíživot honebni i loveckjl a všecky odstíny, svízele,nebezpečí,dobrodruŽství,opojení
panství,jako v povíďce,,o pas.
i nudu sluŽbylesnickéna pohorslrém
t1fňích,ovečkách a krásné selce.. jest zasvěcena do celého polomythického valašskéhosvěta bačovského,jako v ,,Pozorném mi.
lenci.. nemá pro ni tajemství Ťemesloa obchod provaznickf, jako
v ,,Zahradě lrémské..prošla s otevŤenfm zlakem oblastí upadající
staréšlechtyrodovéa pronikla novfm syrov]i'msvětemkapitalistickoprrimyslovfm i prvním vŤenímbeztvaréhoposud světa anarchistickosebou posud v kŤesocialistního,rodícíhose v dj'mech a škubajícího
jako
a
v ,,Dětskémráji.. a v,,Pokojčíchzoufalstvívelkoměstského,
do
ném domě..jest zasvěcenado her dětskjch, do životazvíŤecího,
Ťečistromri, keňri i trav. A zase: nikde nenítu mrtvéhoinventarisování a mrtvéhopoznánípouhou pamětínebo poznánívnějškověpopoznávání obraznostného,jemužvšeckopopisného,nj'brž tvťrrčího
jen
jest
materiálem: skládá z něho verše,sloky a básně
znání věcné
jako pisaŤnebo čtenáŤz písmenekslova a věty.
RriženaSvobodová jde tu stopami všechvelik ch klasikri moderního románu, Balzaca na pŤíklad.Ba|zac psal.li román podnikatelskj', myslÍl v tu chvíli opravdu jako podnikatel vášnivě a horečně:
odosobnilse a píeosobnilse. Tak ztotožnil se postupně s geniálnfmi
vynálezci a tv rci, mudrci i zhfralci. Rozumí se, ženesrovnávám tím
Rriženy Svobodovés Balzacem: není mně nic vzdálenější,neždusiti
ji lacinfm kadidlem. Jmenoval jsem zde Balzaca
a zesměšůovati
prostě jen jako literární pratyp tohoto zprisobu, aby osvětlil, jak
musíse moderníumělec snaŽit,vmysliti se ve svět sv ch lidí, vtěliti se
ve svéosoby. Stylisace umělecká - jako každ! vrchol - jest cosi, co
musí bj'ti opŤenoo pevnf podklaď empirie a věcnéhopoznání,jinak
nárazem.
sesujese bědně pod prvním sebeslabším
RŮŽena Svobodová prosycovala se vždy v dlouhfch a vášniv ch
stuďiíchovzdrršímsvěta, z něhaŽbrala hmotnépodobenstvípro svtij
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odvěk]i' zákon. Tali prošla světy vjltvarn]fch kultur' ne aby paradovala vědomostmi, n brŽ jednak aby obolratila svrij slovník a zjemnila
své cítění tvárné (a také ]iteratura jest uměním tvárn;!lmt), jednak
aby poznala živly, lrteré spcluvytváŤely aristokratické generace pňítomné nebo minulé. Z stane mimo jiné jiŽ její zásluhou, že v ně]rte.
r]í'clrsvych dílech vztyčila prvni autentíckdaristokratické typy v české
literatuŤe - ne salonní panáky a krejčovskéstojany, ale Živé lidi
žijici a d]išícípňirozeně formami star]fch Ťáďťr,jejichž privilej jest
v myšlenkové a citové kázni a dlouhé tradici, tak pŤedevšímnezapomenutelnélromudrce Životem vytŤíbenéhoa projemnělého,pozdního
syna Mark Aureliova a učně Spinozova v náhodném fialovém rouŠe
kardinálském, knížeteRudolfa z vodní povídky v,,Černych myslivcích... A vedle něho ovšem celou galerii autentickjlch typri aristo.
kratického ťrpadku ze ,,Zaltaďy Irémské..,tak starého knížete,otce
Isidina, pošetile dobrélro a bezradně nedrislednéhoslaboclra, jehož
iniciativnost vyčerpává se již cele odvoláváním rozkazju kněžninjlch;
starélro vévodu z Rudé Rozanečky, Surovce s duši špinavéhožida
a bursovního makléňe'kter}i strhuje svému štolbovi několik desítek
prémie za chov kořskj' a jenžhyne drisledně temnou a ztuchlou smrtí,
obdobnou své modloslužebnéneŤesti- smrtí hodnou invence Ba|zacovy nebo Helloovy, těchto velkjlch tvrircri typri lakomeckjlch, potvorn]ich až ďo děsivosti; matku Isidinu, starou kněžnu, hrdou
a klidnou i v ripadku a zaujatou i těsně pňed rodinnou katastrofou
svfm psincem; Eduarda, bratra Isiclina, slaboduchého a bezvolného
otroka světové tanečnice, bezduchého marnotratníka, vyssátého do
posledníkrripěje a odlrozenéhojako odporn;i cár, poklesléhok poslednim podlostem zrady a zbaběIství; mladého vévodu Františka, kter]i
zděšen polrledem na zprahlou poušt Života svého otce, prchl pŤed ní
do cely trapistické; a bratra jeho, vévodu Alberta, stejně ušlechti]é
srdce jako mohutn1i intelekt, jemuŽ pňipadá nesnadnjr uděI, aby jako
kardinál Rudo]f z ,,Černych myslivcri.. smyl hanbu své rodiny
a stvoŤil v sobě nové šlechtictví silné, dobré a tvrirčíosobnosti; a na
troud vylroŤeléhomladého zhyralce, Maxe z Deblína, jehož nedovede
r'zrušiti nic již neŽ z|očina jehoŽ temnou duši clo.r'et]e
na chr,Ílizvese.

liti jen zoufaly tanec drulra-pŤíživníka,troscčnika stejně bědného
jako jest jelro patron; a pŤedevšíma nade vŠečtyŤimladé kněžny,
čtyŤi jedinečnétypy čehosi i nejmodernějšiho i žensky pravěkého,
zmítanéi trávené nejstaršíodvěkou Žíznílidské bytosti po absolutnu
láslry, pril víly, ptil sfingy, ožité legendy Ženského srdce i kulturní
hrozby, napsané na temnou zeď století písmcm šarlatovj'm: sprostné
srdce a nezemskou světici Marianu, které časnásmrt podá ten doušelr
vody Živé, po němž marně práhla v Životě, velikou lrerečliuAgatu,
která v umění lrledá své narkotikum a vznešenéobětiště své torihy
životní, otrávené v místě nejcitlivějším,vášnivou snir'kyrri absolutna
Isidu, moderní Ifigenii, obětavou ne Arternidě a ne zdaru bolrat1'rskych podnikri a v1|.prav,rrj;bržzlatému teleti vší moderní lži, pošetilosti, pocvodu a klamu, a }Iagdalu, l,Iagdalu, která nemá Životního
obsalru, nemá vlastní dušea musí jí ukrádat, stále ukrádat v pustérn
žárlenísvfm sestrám, zprahlort i studenou zároveů, jež má jen zmučené,věčněžiznivénelvy a nemírnež chvilkového vzrušenípro jcjich
věčně neplodnott poušť, cizoložníci snu a pňíŽivnici myšlenl<y sotva
ztozené - věčny symbol a prar'du naléhavějšía pravdivější než všecky skutečnosti vnějškového svčta! A pi.itom jak individtrálně a od.
stiněně, nekonvenčně, nešablonovitě jsou tito lidé viděni, v kolika
vzkypěiych a vf rnlrrvnj,clrpostojíclrjsou zachyceni a z jaké podvědomé nutnosti trysliá vyraz jejiclr činril Nikde není tu ani stopy po
snobismu, kter1í vrší rarity na rarity a kuriosity na kuriosity, sbírá
hračky a bibeloty a nedovede z nich nic básnicky stvoŤit. U RriŽeny
Svobodové jest všeclro nutnj,m prostŤedkem charakteri'sacea jest
ospravedlněno čelem celkov m. Rrižena Svobodová byla z prvních
u nás, kdoŽ poznali nebezpečíkultury ryze lrmotné a luxusni, ncbezpečídiletantismu a rozkošnického artismu; v ,,Městě v rrižích..
rozpoznala v estétstvítěŽkou mravní chorobu - a proto bylo jí spí.
láno ,estétri.ť.adottláteiících lžimodernistri českfch, neboť takové
jsou již stezky českéliterární čestnosti.
' . . .Isou v pracích RriŽeny Svobodové věty a odstat,ce,které, aby
byly napsány, mčly podninkou nělrolik dní stuclia a několik pŤečtenych knilr otlbornÝc.Il,a pŤece nezasvčcenccnepozná toho: tak pŤi-

Iozeně a Jjrostě zapadá epitheton v toli větny a talr těsně lne k podstatnému jménu, talr nelcdicky plyrre se rtri věta ve své samczňejmé
světelnékrásc. V utněleckémdíle RŮŽcny Svobodové všecko poznání
jest básnicky pŤedpodstatněno;slaužipoesti'a nedusíii.
Má moudrost Arielovu. moudrost vzclušnoua nrcloclickou'

Na saménrpočátku svéhovyvoje, ve dt'ou ze svycir prvních prací,
v povíclce,,PňetíŽerryklas., a v románě ,,Na písčitépridě.., zaujala jíž
R Žena Svoboclová svťij typick1i poměr a postoj k Životu: postoj
tento jest svym vnitňním napětím' Svou drarnatickou opravdovosií
a vroucností pňíbuznf postoji Máchovu, postoji poutníka putujícího
za absolutnetn, žíznisrtlce neuspokojenéhornalostí,běclou a lrlamem
světa jevovéhoa toužícíIro
ze všechsil po světě ]<ladném
a lrodnotném,
po světě lásky a síly, víry a činu. Toť vlastní heroickf a v1ibojn
tnotiv, kterjl spojrrje a váŽe l'šecko dílo básníŤčino,od ,,PŤetíženého
]rlasu,. clo ,,Marnyclr iásel<..,od ,,Píščitdpridy.. clo ,,Zahrady lrémské..,kde stává se samjlm privodcem a kvasem pÍ'erodrinejen jednotlivcti, ale i společensk1ich utvarri' neboť me tafysickjl cdboj
staršíclrděl mění se zde po prvé uplně a ce]e v kriti]ru spclečenskou,
irterá jako opravdová irritika tvrirčí nemriže stanouti na slovech,
nybrŽ musí pokusiti Se o opravu života podle pÍ'íkazusnu a idee.
již olga z ,,PÍetiženéhoklasu.., která jeví se ti na počátku díla
Žensl<ympendantem k znuděnym, zouÍalÝm, ochrnutj'm a bezcíln1im
rekrim roma.ntiky, k Renéťrm,k obermannrinr, k Bazarovťlnt, pŤeměuje se na konci kníŽky v bytost heroickou a sebeobětavou, lrterá
hyne ve sluŽbě láslry blíŽenecké,tiebas obětí nechtěnou a zbytečnou'
Její živost jest máchovskcu porrtí za absolutnem' které jí rrniká,
a k její smrti netrízde jirrdho kiíčc než fatalism pŤírodní;ale tento
heroism neuvědoměl1i a ja}lsi zoufaly pŤeměůujese později v clilec]r
básníŤčinychl' heroism uvědomělejšía uvědomělejší,kladnějšía kladnějši. Tak již v románě ,,Na písčitépridě.., lrtery končípísníodboje
a ncpoddání sc a nepňizprisobeníse. ,,Písčit1ipťtda..jest doplĎkem
a poliračovťtnínr
lilastt..,líc k rtrbu; táŽ irts1liracepojatá
,,PňctíŽenéIro

kladněji a vrtiter'něji.,,Písčitáp da.., srovnáš-li ji s rlíly pozdějšínri,
objeví se ii 1lotrhou slrizzou, ale skizzou té typiclié ďuševnízkušenosti,
té tlsudotvorné zkušenosti, která \,rací Se autorce na všech kŤiŽovatkách životních' ,,Písčitáprida.. jest román ženina boje o r st, Ženina
boje o prár,o na rrist dušcvni. Ženě podál'á se tam nízkrÍforna štěstí
rrebo lépe: nizk'Ý klid lŽi a klamrr' ale ona toužiz lrlubin,og."1.5r'j'clr
svatÝch instinkLťr,nepodrytjlch ještě,po 1'ysokéformě pravdy a cti,
po prtivu na r'st a boj, na karakter a osud-a proto zavlhne poltodlí
zbabělosti, lŽi a rrevědomosti. Jest tu ue skizze napouěděn tgpickg roduše.A Ťadu po,zdějšíchděl autorčinych lze
mtin mcderního Po(t'ušení.
svésti lronec koncri v tento základní poměr. Stojíme tu 1iatrně u typické, pťtr'odníformy inspirační- u otázky, v jaké piistoupila lrrťtza
Životní k bezbrannémtr, bezelstnému srdci milrrjícího človčka-Ženyu otázliy, na niŽ odpovítlá básníŤkacyklickou Ťadou děl. Zde|eži, r'eni
pochyby, jakási základní zkušenost a crrdnétajemstl'í tvťlrčícluše,
pramenisko básnickélio díla autorčina: l< nčmu měl by ilť.istupovati
každy duclror'f člověk plaše, s vniti'ní uctotr a bázní a s prstem na
rtech.

,,Zahrada Ircmská.. po svénrplánu jest nejen veleilísní touhy, ale
i risilí po životních kladeclr. }Íotiv sta'réarabslié pohádky z ,,Tisíce
a jeclnénoci.. o 1rrincikrírlor'ském,ktery s nejr.ětšívroucností neumcŤiteinym napětírnr'šerniutrpcnÍrnia trudy hledal obraz ,,lrrásy světa..
a spěl za nim maině do posledrrílrodechu, jest zce rozvinrrt ve vclikort a šíroubásniclrou komposici všech vzpruh a ostrulr duchov ch,
jimiŽ pŤerráší
se člověk pŤesmalost, zlobu, zradu, trrrd a klatn nedostatečnostísvětovycir. I,áska, umění, náboženství, víra, čestnost,
neť'esti cntlru-qiasnr,boŽská ambrosie, otravnÓ opiurn i chléb zástupúv, jsou zde zkoumány a šctŤenyve sv. ch učirrcích,ve st'énosnosti,
..g s1.jich darech síly a v'vŽivnosti nebo clŤímotya Zapoinenuti, jeŽ
pňinášejí' Starf svět kulturní, svět aristokratickj' i kapitalipticky
prrimyslor'j', nachj.lil se k pádu; staré Ťády jsou tivolněny a rozleptány, a novyclr rreni posud; s]abédušc, lačnépožiiliu, vycltázejí na
lov za osobním štěstÍmna ssutinác]r a zboŤeništichstarj'ch zákon ;
si]nécltrševšalrzbrojí se l<novénruhrclinství 1lo pňíkazeclrsvélronitra

a Spějí,t'i.ebas1lobltrdecha kolísáníclrdočasnych,za svyrrrabso]utnem.
Nic ncni vzdálenějšího RriŽeně Svobotiov treŽ rozliošnictví a poŽitkáť.ství,byť nejjemnějšíhozprisobu, a jen kritika zcela bezduchá
a povrchní mriže v nich viděti ráz a znakjejího umění' Jest básníŤkorr
láslry, ale láska ta je všude osudem, utrpením, bŤemenem,kletbou,
není.li vnitŤním pŤerodem a r stem; všecky rekyně její berou ji na
sebe jako kÍiž..citi, že zasvěctrjíse ncjpŤísnějšínru
a ncjbolestnějšínru
Ťádu na zemi. Její Ženy-milenky, ať Nlary z ,,Větru p lnočního..,ať
Emilie z ,,Historie pošetilélásky.., at paní KateŤina z ,,l\[ěstav r -

žich,,,at 1Vlyrtaz ,,Pozotnéhonrilence..,aťMarie, at Etnma, ať NÍalva
z ,,Milenek.., at Milada z povidky ,,Co m]uvil dclrnov..,ať Isida, at
}{agdala ze ,,Zahraďy Irémské..,nejsou rozkošnice, nybrŽ Ťeholrricc,
raněné ve]ikou žízníabsolutna a zmítanépoclrybami, jsou-li jen pcvolané, nebo i vyvolené; a ]<detouží se v těchto knilrách po štěstí,
nenÍto požitek, n]iibrŽje d zhoňklému,zmučenérnua zrazenémusrdci,
chvile zapomenutí nad kŤečíprázdna a rrad propasti zoufalství. Bás.
nická koncepce RriŽeny Svobodové není hedcnistická, nybrŽ skrz na
sl<rztragickri, často ironickg-tragickd. Ne touha poŽitku, nfbrž toujra
velkosti, celosti, absolutna pudí Ženy RriŽcny Svobodové; a b1'lva3.í
často poslušny hlasri svého nejvniternějšíhonitra, ač, věcí, volají je
k smrti a zahynutí. Dopnouti se osudu, dorristi jeiro zákonné krásy,
byt byla to krása smrtící,stává se inspiraci posledrríchpovídek-básní,
románri-básní Rriženy Svobodové, Dáti své duši ráz větší neŽ ráz
osobní sobeckosti, učiniti z ní věrny a spolehliv1inástroj pro písně zálronnévyraznosti - takov nebo podobu1i slib učinily nejlepšíduše
pozdějšíchlrnih Rriženy Svobodové ve chrámech boŽstev nepcjmenovanjlclr sice, ale právě prot<'rživj.ch a všudypňítomnfclr' Nic nenávidí
básníŤkatolik jako lenost lidskélro Srdce, není.li to jeho zbabělost.
BoŽstvo zjevuje se jen těm, kdož naučili se hledati je touhou léta
a léta neumdlévající,a zjevuje se jen akkordern tucliy a krásy prcha.
vé, ale právě proto tak jimavé - zjevuje se posvěcenou clrvílíduševní síly a jistoty, všemohoucÍhoduchor'ého zdraví a ve]iké oddané
víry. Roliové chylí Se Se Svotl pornocíjen k statečn1i,nr
paŽím,]i rukám
nezoufajícíma neskládajícímse v klín pŤed nar'r'šenymikrrpami blu-

dri, ošlrlivostí,lži a běcl. KaŽdy musí byti svyrn Áclarnem i Níesiášem,
rraroditi i obroditi se velik1n lrladnym pŤitakírnímcelé své bytosi,i.
Život rnusíbyti obrrovován, nemá-li světzvětrati a okorati, a obnovuje
jej jen čin geni v, rek v, světctiv, básníkriv: mgstika črnumá v RriŽeně Svobodov svou inspirovanou básníňku.
Jako ve všech opravdovfch básnících-tv rcícir,jest i v ní kus primttiaa: sáhá ráda k pramenlim, vrací se k prazdroj m' jde proti toku
časua vyvoje, odvolává se od odvozenych pojm lre lioňenrim, k ptivodním velikym mateŤsk1im pratvarrim. NevěŤí v pověru civilisace
a mechanicliéhopokroku, jak jest dnes běŽnym zaklínadlern novináŤ.
skj'ch duší;nevěŤív laciné rccepty spásy, jak je dnes piše hmotně pokrokáŤská a mechanická civilisace; proti rozkolísanému,zrádnému
a nedostatečnémusvětu vnějšímu staví kulturu srdce, vnitŤních duŠevníchsil, geniálné intuice a hrdinné velkodušnosti i nadosobnílro
sebezapomenutí.ChceJi dáti lidstvu štěstí,jest to ne štěstílenivého,
pokojného měšťáka,asekurovaného všemi patenty moderní soliclarity a moderniho společenství'nybrŽ vášnivéštěstípastevce nebo lovce,
starého kníŽete a dobyvatele nebo slrelleyovskélro básníka, štěstí,
které musi se vykupovati pokažcléznova a znova celou bytosti, jeŽ
klade se v sázku, štěstí,které zá\eži v krásné oďvaze stálého obcování
se všemi velik]|'mi lrodnotami, tvoŤicími Život i smrt, dějiny i kosmos
-ve ví.re,Že nedošela nedojde nikdy kvas velikych duchovych dobrodruŽství.
Její romány jsou ugchoundve vysokém smyslu slova. Vypisují dráhy lidskjch dušía ukazují osud jako pŤeklad karakteru, jalio ve vnějšek vyloŽenou souvislost vnitŤní skladby duševní.V tom jest jejich
typická zákonná krása; učímysliti ve velikfch duševníchrozlohách,
pojímati Život a umění jako celky, pŤeklenouti kaŽdou bolest statečností. R žena Svobodová jest znamenitou měrou básníŤka kulturnt
- básníŤka víry kulturní, naději kulturniclr, tvťrrčíclrmožností vy.
vojovj'ch. Má neumoŤitelnou víru ve vyššíšleclitickost lidské duše;
jest básníŤkou nobilisace liďslré duše, básníňliou touhy losmerouské,
lrterá chce zušlechtiti a osvoboditi každélročlověka. Její aristokratism
jest zcela jedinečnf v našíliteratuŤe; jest to aristoliratism kladn!,
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nesnižující,
ale povznášejicí,aristokratism ve smyslu svéŤeckéety.
mologie, kde znamená vládu nejlepšich - aristokratism, kterj' se
opíráo liclovoupoesiii sladkou moudrostlidovéduše.
Její básnická díla jsou kladná díla kulturní _ ne skŤelryvyrážené
z hrudi bolestía zoufalstvím,ne nezávaznéimprovisace a dojmy a nálady, ne lhostejné,vypiplanépreparáty lidskj'ch duší,ne sbírky rarit
a kuriosit psychologickj'cha také ne lacinéšklebyprázdn1ichmrtvolnj'ch lebek a ledov;fch srdcí - nybrž organisovanésvěty tvarri, sil
a hodnot, stavby věr a doufání.Jsou to kulturní verše,dobŤeučleněné,logickéi hudební'ZaŤíkadlaproti temnjlm mocnostema démonrim
životním,básně tolro pokolení,o němžzpiva| Goet]re,,žeze všechsil
lačně toužíz temna ke světlu.. a které musi pŤijíti u nás, mámeJi
žítjako čestnj.kulturnÍnárod, po němŽpŤetrvástopa.Ne Že by nebylo
v básníŤcetemnych, demonick ch sil, nrocnostíboi'ivjlch; jsou v díle
jejím;jsou v něm práce,kterése dívajíhlubok ma záhadn1fmaočima
zažehnutyma plameny pekeln mi. Ale byly poutring, fsou poutány
a uváděny v područísvětlj'ch bohri životních- dar kiskg básníňčiny
svémunárodu, uědomé|ásky,
podtrhuji, jíždocenit dovede teprve gellerace lepšía čistší.
Jsou práce v díle jejím a právě v díle doby poslední, které dávají ti svět tvar a zároveĎ svět mravních hodnot
a nadějí- ovšemne nadějílevn1fcha snadnfch, na nichžby mohlo
jako na podušcezbabělésrdce, nj'brŽ nadějíodváŽn ch,
zdŤímnouti
krun1fŤŮna srdce nezoufajícÍ.
Všecko opravdovéuměnívášnivě antropomorfisuje,a tak i umění
Rriženy Svobodové:pŤírodapŤijímáu ní lidské.-záměrya živly její
bratŤíse tajemně s osudem lidskfm jako ve ,,Sveňepé
Meluzině..;
a ochočenánáhoda sama stal'í se do sluŽebbásnickéfabulistiky, jak
nalezla k tomu na pŤíkladdvakráte odvahu v ,,Pozornémmilenci..
- mívala ji také u starj.ch mistr -novelistri,i u Goetha ještě,a jest
pŤíznačná
pro jejich jemnéstylovécítění-; po prvé,kdyžna noclehu
v alpskéltospoděvyslechneMichael rozhovor myslivce, muŽeMyrtina,
se Saturninou, okolnost, která změni celjl život jeho i Myrtin, a po
druhé,kclyžna konci povídkyobjevujese Michal Bělobor' provazník,
za něhož se Myrta styděla, potomkem starého rodu šlechtického.

Z této pov1išenéclobrotivé inspirace a z touhy po zlidštění všeho
života vznikly i dvě kouzelné idyiy autorčiny z poslední doby jeji
tvorby, ,,Dětsk1i ráj.. v ,,Černych myslivcích.. a ,,Pokojn1i drim..
v ,,Posvátném jaru... Jsou to básně katexochen kulturní, a dobŤe
bylo ňečeno o nich, že kultem družné harmonie pŤipojuje se zde
RrlŽena Svobodová pŤímok BoŽeně Němcové. BásníŤka sepŤedlazde
svrij laskavjl a kladnj'sen pozorně vedeného a šlechtěnéhomladého
lidství; stupůovala zde své umění, vcítiti a vmysliti se ve vegetativnou duši dětskou, ženskou, zviŤeci, rostlinnou v intuici a sympatii aŽ
pohádkovou; a harmonické souŽití s člověkern, zvíŤetem,rost]inou
v starém uzavŤenémritvaru rodinném jest zde budováno jako umělecké dílo s rizkostlivou pozorností a zodpovědností' Viděti běŽné
funkce všedního denního domácího života velce, vytušiti v nich
odvěkj.rytmus a obŤadn smysl, zachvěti se nad vznikem duševního
života v dítěti, obejíti se bez kaŽdého vnějškového triku a narkotika
- hle, to jest umění, které se vědomě zavazuje kultuňe. A do tétéž
sluŽby světl1im bohrim Životním dala se i ,,Povodeů.. z ,'Posvátného
jara... Zplisob, jakj,m jest vtělena kletba Barbory Denové v sugestiv.
nou moc svridcovského Jana Polacha a jak ne kletba, ale víra v ní
a poroba jí a temné smyslnosti zabiji a jak opravdová láska u Daniely
z ní vysvobozuje, má c<lsi,co upomíná až na vyššícharakterotvorné
a osudotvornéumění Goethovo a jeho bílou magii.
I ethika RriŽeny Svobodové jest cele kladna: nezakazuje nic, zato
pÍikazuie vykoupení a posvěceni všeho; pŤikazuje velikou duši, která
pŤepláci všecko, sladkou duši heroickou, která i v záhubě nalézá ještě
volnou chvíli k díkučinění.
Rrižena Svobodová jest básníňka českj'ch kulturních nadějí. Krása
a zdraví, síla a jemnost, moudrost a odvaha nerozpadly se jí v žalostnj,
rozpor a svár; i v nejtěžšíchchvílíchdovedlo je sjednotit její laskavé,
silné srdce, pokŤtěnéna světlou víru Životní.
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Iilana Kvapilová

Pauure coeur, pouL)re caeur, sei d.ie Erde dir leicht _ du
Tochtet
der Sonne
Richard Dehmel

V Haně Kvapilové zemŤelonám víc než naše největšíhereč]<a:
zemŤelcel]ia dokonal]fduch, kulturní síla,živá inspirace.
Byla zasvěcenou dělnicí na nelrmotnémdíle generace;by|a z těch,
káož chrání
její sny a nesou ve svéhrudi kus jejího osrrdu.
Její zrak byl z těch,
které pŤedjímají:
pŤedjalamnoho z toho, čehodob]iti jako pevného
statku a bezespornéskutečnostia jistoty bude pŤánoteprve pozdějším.ByIa zlidi prozŤetelnostnych
, z těch,jichŽ činyi opo*.noti 1.oo
drisledkemhlubšínutnosti nežjsou sílaa meze rozumu nebo
talentu.
Smysl jejíhodíladá se Ťícinejstručnějiasi tak: byla zušIechtitelkou
našehojeviště.Byla kulturní ďuch: jí nebyl každj.hereck prostŤedek
dobrj' jiŽ tim, žebyl rispěšnjl.Naopak: tím byl jí jen podezŤelf.
vybírala, tňÍdila.Vyh1fbala se všemu lacinému,co podplácí
diváka. Její
tispěch byl vŽdy koupen za cenu cudné pÝchy. čntotu
diváka ne
pňepadnout,strhnout, ohlušit --l!,brž zv]nit hlubším
a délevyznívajícím dojmem nežjest sensace chvilková.
Ne znásilnit jeho nerYy
chtěla, nlbrž z rodnit jeho obraznost, obohatit jeho citávost,
pro.
Inout jeho intelekt. Počítalane s blízk]m a snadnfm, n]ibrŽ
s velmi
vzdálen] m a obtižnjrm.Co hráIa ve svjlch postavách, byla
vždycky
d'ruhrirealita..cosi hlubšíhonežpouh]i temperament,trvalejšího
než
pouhá jevová skutečnost,
vyššího
nežpouh1fvkus: zákon, o*d, lini..
Všecky pokusy o zvniterněnídramatu na našíscéněat cizi, at,
domácí,šťastnější
_ počitaly s ní jako S pomocnebo méně Štastné
nicÍ: s jejím uměním duševníintuice, s jejím vnitrozŤenÍm, její
s
schopností,cítiti odstín tak závažněa bolestně jako
iiní cití ton,
i s jejím ještě tajemnějšímdarem, tvoŤiti atmosféru,pňenášeti
kus

svéhoducha na spoluhráče,zalidĎovati jim scénu.Vedle ní stáli skoro
lrerci a herečky
jen _i v štastnémpŤípadě-speci.alistéa specialist/ty,
v
obmezenéIn
slova
smyslu:
smyslu,
lidé, kteňí
v lrmotnémslova
prostňedky'
vypraco.
s většímmenšímzdarem ovládali svévyrazové
vávali svéÍigury.Ale pňi Haně Kvapilové cítili jste ne rozdíl stupně
nebo j akosti, ale celékategorie: to zde by|a uměIkyně,to zd,eby| duch.
Nechtěl bych, aby se tomu rozumělo tak, jako by byla v jádŤe
čímsijin1fmnežherečkounebo jako by nebyla dost herečkouve vlastnim, osudnémsmyslu slova. Nikoli. Byla herečkouve vysoké a ryzi
potenci, herečkouod pŤírody,herečkoupŤedurčenou.
V tom právě byla její síla:koňeny svj.mi věze|a pevně ve vlastní
pridě, vládla ve r'lastníŤíši'Byla lrerečkouod lrlavy k patě, každ1|'m
nervem: herectví bylo jejím vlastním prostŤedkemvj.razov m, její
pravou rodnou mluvou. TvoŤila v trojí dimensi, plasticky, s organickou hutností,s organick]ilnrskladenrcell a sil: byla naplněna tvárnfmi silami ryze mimickjlmi, ryze hereck1fmi.Viděia a znala své
figury se všechstran, obešlaje se všechstran a někdy snad i obeplula
se všech stran - neboťb1ivaly mezi nimi opravdové nové duševní
země. Zna|a z nich nekonečněvíc než text autorem napsanf, než
vnější a rozumovou logiku scén autorem Zosnovanou. Domjlšlela,
docelovala autora. Znala všecko o své figuňe:její dětstr'í i mládí,
hry i toulky, zvyky i zvláštnosti,touhy i rozmary, rizkosti i doufánívšecko,co leŽelo pŤedprvním zdvihnutím opony. Tyto poznanéroz.
lohy duševnístály za jejími figurami, prokmitaly do nich, šeŤilyse
v nich, probleskovaly za nimi.
Vypracovávala nejprve každou Íigurus epickou obšírnostia spolehlivostí,do podrobností,neŽ ji zkrátila dramaticky, slila v obrysovou masu vztyčenou na osudovémrozcestí,na pozadí velikého
a slavnéhoobzoru. ByIa z těch Ťídkj.chhercťr,u nichžse mriŽemluviti
o tvorbě v organickémsmyslu: zhodnocovala autora, vyvíjela moŽnosti a varianty, dociťovalanápovědi, dosledovávala a dom1išlela
častoi tam, kde autor uhnul nebo stanul. Slova její by|a obtížena
poznáním a věděním;gesto a postoj opisovaly těŽkou bezraclnost
tušené
nutnostinebo marnou obranuoď ní;v očíchchránila se krripěj
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temnějšítnry neŽ jest tnra lrnotná; ňečzněla v posvěceny.clrchvíliclr
jako hlas kohosi z druhéhobÍehu.
Detail měl zde vyššíhodnotu znaku a nápovědi - lrodnotutypickou, aŽ symbolickou.KaŽdá postava byla umocněnaa vyvážena
v typickou siluetu - ne v nahodilou siluetu clrvíle: stále patrna
na obzoru, ovládajíc kŤiŽovatku drah, psala na něj lrieroglyf osudu
a nutnosti.UměníHany Kvapilovéjako každéopravdovéuměníbylo
synthetické.To bylo patrnéi lrritice a bylo jí konstatováno, ale nebyla, zclá se mně, dost oceněna podmínka této syntlretičnosti:bo.
hatství empirie, bohatství nakupeného a vybraného, utŤíděného
detailu, bohatství organisujícíchtvárn ch sil. Bez nělro bylo by vy.
šumělojejístylisační
risilív planou man ru, bylo by zvětralo v mÓdní
povrchnosta jalovou bizarnost.
Jaké bylo bohatstvi jejíchtvárnjlch sil lrereckjlclr,ukazuje nejlépe
jejíhorepertoáru: od záhadnj.ch Íigurlbsenovj'ch žen,zapŤedešíŤka
n1ich cele do snri svéhonitra, zajatlch v zakletémkruhu viny nebo
sugesce'aŽ do někter1ichveseloherníclr
typri Shakespearovj'ch,pln1fch
vj'bojnéhorozmaru a utočnégracie. Hana Kvapilová sv;fm zp sobem
dosvědčovalaplatnost známéhoslova Aristotelova o základníjednotě
tragičnostia komičnosti:Hana Kvapilová nebyla manyrovaná zajat.
kyně schematu nebo genru - Hana l{vapilová byla pravá tvoť'ivá
umělkyně,povznesenánad látlru, oddaná formě a jejímuzákonnému
mysteriu.V tom jest diivod její svobody, svobody právě umělecké,
která jest jen vycítěn1fa uctěn zákon.
jejíhoumění,ale
Cítilaa uznávala se všeobecně
snad harmoničnost
méněcítiia a zna|a se cena,za jakou se taková harrnoničnostkupuje.
PŤezíralose,žeumělecká harmoničnostnenínic povrchovéhoa mrtvého, nj,brŽ plrrěvyvážcná charakterná síla.Tato harmoničnostklenula
-se naClmnohoutísní,mnohoumukou' mnohoubouňi,mnohoukŤečí
ano, pŤedpokládalaje jako něco, co musila pŤekonati.Hana Kvapi.
lová byla bytost apollinská. Tím nechci Ťici,ženebylo v ní živlúdionyssk1icha démonick1ch. Nikoli, živly ty v ní byly, ale byly poutány,
vázány, kroceny. Její inspirace byla v základě svém ethická. Jeji
umění,kde bylo nejčistŠí
a jí nejr,ícevlastní, bylo poclobenstvím

obrody, očisty,vykoupení.Proto z uměleclrédémonologiebyla jí
nejbliŽšídémonologielbsenova, temné bytosti, spoutanév nezodpovědnosti, zajatkyně hmoty, smysl , viny, kterétoužípo volnosti,
- vyrozumu a světle a dopracovávajíse jich' dobojovávajíse jich
zločinu,tÍebasza
kupují se z nevědomosti,tmy, bludu, šílenství,
s
Mistrem - neboť
se
ve
inspiraci
Stj'kala
své
a
smrti.
cenu bolesti
inspirací Ibsenovou v Ťadách her jest boj o ethiku, o Ííšisvobody,
o volnost dušea sebeurčení.
ovšem tato inspirace sama nebyla by z ni učinila naši největší
a zároveii jedinou ibsenistku. Ibsen jest genius scénick! a žádá
potenci
herečekrozenjlchi kultivovanjlch, herečekve zv1išené
hereček,
slavné
herečky
slovo
vj'stižné
vždyclry
na
si
slova. Vzpominám
norské, Laury Gundersenové:Ibsena (kterj' bj'val pokládán, jak
známo, za velmi difficilního vzhledem k hereckfm interpretacím
nežse zďá
svj'ch dramat) nenítak nesnadnouspokojit' jest to snazŠí,
- ale musi se hrát, hrát, hrát . . . Hrát, hrát - zde to vězí. Ibsen
jest ryzí iliuadlo a Žáďá ryzích hereček_ hereček,které,jak praví
Gunderseno\'á,opravdu hrají. Byla-li Hana Kvapilová našejediná
ibsenistka, byla jí proto, poněvadžbyla uíceherečkou,silnějšía ry.
zejšíherečkounežjejí vrstevnice.
Hana Kvapilová byla plna tvárn1fch i dravj'ch sil hereckych, sil
temnjlch i démonickfch- ale spoutala je a dala je do služebsvětlfch
bohrl. S hlediska ryze hereckéhomohlo to snad někdy znamenat sebeje svaté.Ztrati|o-|i se tu ně.
omezení,ziženi, Ale takovésebeomezení
co z bezprostňednosti,získalo se a nahradilo se to stokrát ve sféŤe
vzdálenější,vyššía trvalejší.V tomto sebeomezeníjest kulturní
vfznam Hany Kvapilové. Pro ně slušíse nám skloniti se dvojnásobně
pŤedjejípamátkou.
Místopo nína našíscénějest nevyplněnéa bude asi dlouho nevyplrrěné.
Máme dvě, tŤi dobréspecialistky, virtuosky na jednéstruně, lrerečkygenru aťrealistickélro,at psychopathickéhoa dekadentníhoale nemáme umělkyně nesenétím ohnivfm kŤídlemintuice' té vfše
vzletu, téorganicképlnosti a celosti,té stylovéharmonie a té očistné
na našíscéně.
inspirace'Po smrti.HanyKvapilovéneníhereckébdsnlikg
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Henrlk

fbsen

Dílo lbsenovo stojí na v;fvojovékŤiŽovatcedob, zkamenělf bá.
snick1iosud.Částhledí do minulosti a pablesky slavnych záŤíhrajípo
něm. Částsvítído pňítomnosti,teskná, hádankovitá, tyčícv nejvyšší
možn1fvrchol problematick1 materiál dneška-a zrazená jím pŤesto. Na jiné poslézeležíironická a bolestná grimasa kohosi,kdo viděl
hluboko, pŤíIišhluboko, hlouběji, než mrlžebj'ti zdrávo básníkovi.
DíIo jeho jest z menšičástipomníkemsoběstačné
a samovládné
básnické v le a básnickéhosnu - z většíčásti jest orgánem času
a doby a jejich tísně a rizkosti. odtud jeho sláva nebo pověst, která,
jako kaŽdá popularita, nenili podvodem,jest jen nedorozuměním.
Stál nad churavou dobou a z její bídy vybíral a skládal strašnéhádanky, kterédával jako Rembrandtriv Samson Filištínrimsvédoby.
(Pošetiléjejich odpovědi v Íadě knih, studií a článkri vyplnily by
celouknihovnu.)
' Jeho pŤipad - neboéjest pŤípadIbsenŮv tlmŽ a snad větším
právem neŽ WagnerŮv - jest prvním pŤípadembásníka-kritika,
bdsnícthokrítika, ne jen kritisujícího básníka: kritika té velikosti,
básníka té síly. Znal svrij problém, když Ťekl: mj,m rtkolem jest
tázati se, ne raditi - ano, jest dramatikem otázky, skeptického
otazniku zavěšenéhona mnohé, co bylo pŤed tím dramatickému
básnikovi svatéa nedotknutelné'
Ibsen obdržel jeden z darú, které činí člověka básníkem, jak
o nich hovoŤínezapomenuteln$.skald.
Jatgejr v Nápadnícíchtrrinu,
dar pochgbg,a naplnil i podmínku,kterou klade v tomto pŤípadě
Jatgejr: ,,pak mttsíb"í'tipochybovačsÍln a zdral'y... Ibsenllyl talio-

pochybovač.A jako Jatgejrovi byla mu vlastní
v1i pochybovač,tuťtrčí
duše,jeŽ se nesvlélrána veŤejnostia která činíprávě básníi stgdlíuost
svfch.dramatechjest zaujat ne svou osob.
ka umělcem:v nejlepších
látky,
své
formou, stylem' Tento skeptik a snad
ností, ale zákonem
olrromnou
uměleckou prací nejdokonalejšímoi zoufalec vytvoŤil
derní formu dramatickou: on, kterf nevěňil v život pŤílišproblematickj', věŤilv uměnía v jeho formu, která, bezvadna a čista,pÍetrvá.
Nebyla mu štítem,brněním,za nimž se krylo od lsti a zrady světa
a nejbolestnějšího?
mnoho nejosobnějšího
Ibsen začal básniti s pochybami, je-li opravdu básníkem a ne
pouh1fmpokoušen1fmslabochem: básnil z pochyb a dobásůovalse
pochyb většícha větších.V tom jest jeho nol)um,jeho v1Íznamhraničnj'a kŤiŽovatkovf.AŽ posud básník,a zvláště básník dramatickj.,
tvoŤil jistoty, upevĎoval jistotu života a společnosti,poetisoval
zákonnostkonvencí:Ibsenprvníji uvolíuje a rozrušuje.Je-li znakem
kultury, žese nettižÍ
iistéottizkg(Nietzschetak soudil), pak lbsen není
člověkemkultury, alespoůne kultury staréa dovršené:není otázky,
kteréby se byl Ibsen netázal' jako není otázky, na niž by byl odpověděl určitě a rozhodně. Snad by neznamenalatato nová methoda
mnoho, kdyby nevynášelastaréctnosti, nejstaršíctnosti každéhovel.
kého básníka: Ibsen jest věren sobě i v pochybách, jest statečn
i v zoufalství.V uměnívícenežkde jinde p|ati, ževšeckomá pretium
a||ectionis:stojí za to, čímbylo zaplaceno. A skepse Ibsenova byla
zaplacena talentem největšíhosnad moderníhobásníka tragického,
nebot tím jest v ,,Nápadnícíchtrtinu.., kteréstojí pŤedprahem této
usoustavněnéskepse. Ve vfvoji Ibsenově látky většinou bdsnickg
klesají:z tragicképoesie stává se kritilra společenská'ovšemnejvětšíchrozměr , z motivace básnické motivace pathologická, z veliké
tragické pÓzy grimasa, parodie. A|e unitÍníceně Ibsenově, nevím,
ubližuje-litato vjlvojová metamorfosa.Namítne Se: tyto oběti byly
v mnohémmarné.Ano - ale nenáleŽímarnost oběti k dovršení
její
tragičnosti?Básník jako by si od básně k básni podkopával pridu
pocl nohama - ale čímse zmenšujezákladna' na niŽ stojí,tím hrdější
a krásnějšistává se jeho pÓza.
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Y Brandoui poloŽil postulát naprostépravdivosti a ce]osti postulát ryze tragickf - a stupíoval jej aŽ do sebezapírání,víc, do
jest ryze tragické:toulra geniálnéhočlo.
sebemučení.
Toto šílenství
věka - a Brand jest geniálnj' věŤící- po dokonalosti.Nalionec
neodvažujese sice básník pŤisvědčiti
tomuto tragickémuparadoxu,
ale postulát pravdivosti, boje proti společnostia jejím konvencím,
ještě tvoŤísamu dramatickou hodzústává: v Podporrichspolečnosti
notu, sám klad dramatu. V DÍuoké
kachněpadá však i orl,:z tragedie
stala se tragikomedie; fanatik pravdy, pološílenecz brandovskésamoty a brandovsk1ichhor, mladj.Werle neďociluje nic, neŽ že zabije
nejmladší
a nejlepší,
nejčestnějši
duši,duŠidítětena pŤeroduv pannu'
a znepokojína chvíli a marně dušeostatní' staréa zahluchlé.Fatalistickou grimasou konči se tato marná donquijotovská v prava za
životnívelkostí a celostí:básník v ni již patrně nevěŤi.Zkušenosti
nahradily ji zatímnovou věrou: věrou v nepohnutelnoutupost života,
v životní uŽitkovost prostŤednosti,lrterá, representována nedávno
v Brandoui fojtem, byla tu pran1iŤovánaa mrskána žhavouvj,mluvností rekovou. Tím se tak dá změŤiti vj'vojová distance lbsenova.
Dlouho věŤíIbsenv ženu:ona jest mu ideálnímkvasem společen.
sk1im, pudí a žene muže do v]ilše,jest mu vzpruhou a ostruhou'
Y Heddě Gablerovézparodoval i tuto svou víru: démonickásíla rekyně, nemocnéa disharmonickéskrz naskrz, stačíjen na to, aby
zlomila blahodárn1i vliv své sokyně v mladéhomuže,kter1 v této
parodistickéhŤezparoduje i svou smrt: nedovedeumŤítv kráse, jako
umírali nedávno ještě na Rosmersholmu.Tragickj. osud ženin,jako
byl ještě osud paní Alwingové v PÍtšertÍch,
stává se osudem ďábel.
skfm - z tragickéoblasti sestoupili jsme tu v oblast pathologickou,
ve sféruhysterickjlch rozmarú,zakuklenéhošíIenství,
ďábelskéhry.
A' StauiteleSolnesseŽenedo vj'šepro jistou a grotesknísmrt Žena,ryze
modernížena,zvědavá, ukrutná, lačná sensace,která sedá v obyčejnémŽivotě na triburrě pŤi dostizíchnebo v cirkuse, kde ji viděI a za.
chytil Degas nebo loulouse-Lautrec.
Dlouze věŤíIbsen v krásu ryze duchovélropoměru mezi muŽem
a Ženou,v sílu odŤíkání,
v umění,kterémuse obětujeŽivot: smysln$

životžijese u Ibsena jen v níŽinách,hasne a odrrmírána vrcholcích.
JeJi muž u Ibsena ušlechtily a velikf, Žije svému duchovémudílu
a obětuje mu ženu,radost smyslri: tak obětuje Rosmer Rebeku,
Almers Ritu, Rubek Irenu. Život jest podnožíumění- ano, aŽ po
epilog Kdgž mg mrtut procítneme,jehoŽ jedinj, smysl jest strašná
lítost z toho, žetomu tak bylo, žejsme nedovedli obětovat dílo životu, velikost chvilkovémuštěsti.
Velepísnískepse,skepse nejvyššihostylu, jest mně sám Rosmersolm. Člověk,dušíšlechtic,kterjl se osvobodil, chce zušlechtitivŠecky
lidi v šleclrtice.Ale snaha jeho narazi na první nepŤekonatelnoupŤekterá nepotŤebujevolnj'ch šlechticťrduše,nybrž
kážku, společnost,
hrubéhomechanismu stran - a strany nepotŤebujílidí, nybr.Žposlušnj'chstraníkri'V tom jest první tragika, vnějšková, společenská.
Ale Ibsen šelhloub: jest tu ještěnemožnostjiná, hlubši,vnitŤnější,
zesama ironie věcí a osudu - pravj tragickj. paradox. ZušIechtěnt
k životu:zušlechtěnáRebeka nem že Žit, neslabuje,zneschopítuje
mrlžeunésttíhu svéminulosti . . . Tu stojíšu čehosivelkého- tu jest
cosi jako domyšlen1iKant, ne ochočenfKant dnešníchprofesor , ale
privodni, hroznj, Kant, kterj. vyráŽel svou skepsípéroz ruky HeinrichoviKleistovi...

Abys změŤil básnickou dráhu, kterou opsal lbsen, postav vedle
těchto tak zv. moderníchdramat, v nichžse usoustavĎujejeho skepse, dvě staršíhry jeho: lristorickédrama, Ndpadnikg trťtnu,a komedii,
Spolekmkideže.obě jsou nejvyššímpŤekonánímskepse,objektiviso.
váním jejim velikj'mi zákonnfmi formami básnickymi. Ve SpolŘu
jest jiŽ to, co později vyzj'vá nejostŤejší
kritiku, boj, posměch,
mldileže
má
spěch.
Ve stŤeduveselohry
rozhorlení Ibsenovo: fráze, která
stojíhloupj'a samolibj.frázista,ktery s žasnourychlostía snadností
došplhá se málem svéhovysokéhocíle - klopjtne a padne teprve
těsně pŤednim. Co bylo později pŤedmětemIbsenovahněvu, rozhorlení, posměchua boje, jest zde ještěpŤedmětemjeho humotu:toto
stanovisko básnickémoudrosti, z nížmusí bj'ti psána komedie r'e
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v]astnimuměleclrém
smyslu,nenaleznuljiŽ po druhé- jest provžcly
ztracenov jeho díIe.Jeho tvrirčízemě,nenípochyby, užtse a tenčtse.
Ibsen získává noqilch kvalit, velmi jemnj'ch kvalit kriti]<aspolečenského,ironika, psychologického
hádankáŤe- ale platí je ztrátou ve
vlastnísféŤe
básnickésvobody.
Y Ndpadntcíchtr nu dal nám Ibsen celou a dokonaloutragedii,
která obstojí vedle nejlepšíchděl Kleistov]ich nebo Hebbelov]ich,
vedle vrclrolri moderní dramatiky: má pravou, nenahiodanou a nepcdrytou tragickou ve]ikost.Skepse,pochyby nejsou tu ovzduším,
z něhožse básní,tvrirčíná]adou - skepsejest zde objektivisována,
jest cestou k tragickévelkosti: jí dorristá Jarl Sku]e velkosti a krásy
smrti opravdu svobodné.Vyjma snad jediny Rosmersholm
nedostcupil jiŽ Ibsennikde tétobásnickévjlsosti;stává se snad psychologicky
bohatšía jemnější,vyvíjí v sobě smysl psychologickéhoodstínu
a temnosr,itu'ano, ale zákon vlastní básnickévelikosti a nutnosti
ztráci' Do jeho díIavtrhuje psyclrologickáproblémovost,která sama
o sobě jest jiŽ nepňítelkyníbásnické nutností.:
alespoůněkterá dramata jeho dostávajíse do sférypŤilišracionalistickéa tím ko]ísavější,
než
snesebásnická zákonnost.Jsou spíšethematy diskuse neŽ velik;imi
a celfmi básněnri dramatickjlmi; relativism společenské
kritiky, kter]fm pracujívětšinou,poškozujejejich básnickou zákonnost,jež zá1'ežiptávě v správném pochopenía šetňeníurčit:ichkonvencí.Jsou
ctázky, jichŽ nesmísetázat básník, ačchce-li zri'statbásníkem. . .
V něn dostupujeposlednímoŽnépoesiea velkosti cloba,která podryvala soustavněvšeckymoŽnostijejich: nalezl pathos doby zoufa]e
ho zbavené,doby nudné,vyschléa zprah|é,
odkryl strašidelnosttloby,
]rterá utíkala pŤedvšímystičnostía tragičnostía sloužilanejosvětáŤštějŠí
stŤízlivosti:ukázal, kolik hrrizy jest právě v tétostť'ízlivosti.
Jest otázka, nezmění-lise zornf rihel dobovy, a neunikneJi pňíštím
časŮmpochcpeníněkterj'cha právě tak zv, moderníchher ibsenovyclr, neodcizí-lise pŤíští
doby samymi podmínkami své]ronaziráni
a cítěnídneškutak, žebrrdour'idětijen groteskrrost
tam, kde my vidě.
ii tragičnost?l{eníto nemožné,
naopak:jest to pravděpodobné,
tak

nerozlučněvepŤedl Ibsen do někter ch svych dramat časovéomezenosti a podmíněnosti a vetkal dramatickj osud ne v sám zákon děje
a charakterri, nfbrŽ v kritiku společensk1ich podmínek nebo v pathologické zvláštnosti a v1fjimečnosti sv;ich Íigur. Těmto dobám,
větším a Štastnějšímdoby naší, pŤijdou-li kdy, zbude několik her
Ibsenovjlch, v nichž byl a z.ťrstalpňedevšímbásníkem, v nichž naplnil
básnickj' zákon a jen ten.
Ale budiŽ tomu tak, brrdiž onak: změnili se i sama perspektiva
věky zvláštdoby, jeji cenění a }rodnoceníbásnické, odcizí.li se i pŤíští
nimu pathosu Ibsenovu, stane-li se jim i nesrozurnitelnj, - jedno
zristane zŤejméa nepochybné i jim: urnělecká velikost |bsenoya. Zďe
vidírn vlastní čin lbsenrir': jest tvrircem nové umělecké formy dra.
matické, tvtircem nebo snad dovršitelem nové, opravďu moderní techniky, lrterá molrla vzniknouti jen v době vědeckého determinismu,
v době zvěďečtení Životního. Tímto uměleckfm činem vepsal se Ibsen pŤímove v voj dramatu, včenil se do jeho vlastního vyvojového
rytmu: tohoto činw nelze pňehlédnout, nelze zapomenout, stal se jiŽ
statkem a majetkem dneška.
Stačíjen srovnat dramatickou formu Shakespearovu s formorr IbSenovou' abys pochopil, Že jsi v nové vj'vojové ňadě, oddělenéod staré
celou propastí. Technika Ibsenova jest ve všem protichridná technice
Shakespearově - tisporná, stručná, ocelově chladná a lehká, kde
u Slrakespeararozlévá se, vŤe a kypí všecko:i děj, roztékajícíse několika rameny pŤesléta a léta a rnísta nejvzdálenějši, i dialog rétoricky:,
bohatf až do baroknosti, pŤi čemžce|épartie j sou jen epicky naskizzo.
vány a scénicky nevytěženy a nevyŤešeny.Ibsen dovršuje antickou
formu dramaticlrou: formu sevŤenécelosti a jednotnosti, drisledně
a do detailri proveďené. V nejlepšíclrsv1ich hrách zachovává aristotelskjl požadavek jeďnoty děje, času i místa. Stará nedbalá a naivní
i těŽkopádná technika drivěrníkri, monologti, replik k sobě pološeptem
pronášenfch, celjl ten hruby aparát intrik, kterf se roztahoval v současnémevropském dramatě pŤed Ibsenem, byl jím odbaven, znemož.
něn: čistotná,lehká, čejněrisporná technika stává se v moderním dramatě samozŤejmfm požadavkem, den ze dne méněa tížepromíjenfm.
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Říkalo se a psalo se, že lbsen naučilse této technice,kdyŽ byl,
tŤiadvacetilety,povolán za režiséra
do Bergen.V tonr jest jen prllka
pravdy, a ptilka ve]mi banální,samozŤejmě
banální,tak samozŤejmě
banálni asi jako pravda,Že kdo nemá houslí,nemťtŽe
se státi velikym
houslistou.Pomlčimo torn, Že technika Scribeova,jehožkusy Ibsen
tehdy scénoval,pracujev mnohémještěstarj,maparátem - a Ťeknu
jen, Že dramatickétechnice v pravéma vlastnínrsmyslu slova
nemriŽese nilrdo naučit:ona jest sám zornjl uhel dramatikťlv,sámzp sob jeho zÍenia vidu, logika jeho dramatickéhomyšlení:cosi samj,m
pojmem svym nenaučitelného
a nepŤenosného.
Všecko,čemrtse m že
naučit prriměrnÝ vzdělanec literární' jest jen cosi čiňenegativného:
jak se vyhnout nejhrubšíma patrn;.improhňeškrimproti technické
ekonomii.AIe znamená to něco pro umění?Ne - poněvadŽuměnÍ
začiná až za těmito trivialitami.
To, čemuse Ťiká technika Ibsenova,jest vlastnímjeho tv rčím
činem.Jak u něho každéslovo zároveĎvede děj, charakterisujeÍiguru, tvoŤíatmosférui náIadu hry, neseleckdy i symbolickounaráŽku
a jak vracíse pozdějiv novémseŤetězení
a osvětlení- jak dramatickéosobyu něho jsou spjaty logikou dvojíi trojínutnostia zapŤedeny
do dramatu, ukltněngdo dramatu, současněnesenéi nesoucí,- to
jest tvrirčímysterium, pňitom že jest to problémemkombinace a
že
se to dá, znouze alespoř a zhruba a pŤiblíŽně,zavíiti do formule.
Ibsen jest z téchvelik]fch skeptikrl a nihilistri, kteŤí,jako ve verši
Leopardi a Leconte de Lisle nebo v prÓze Schopenhauera Flaubert,
milovali dokonalou a deÍinitivnouformu podivnou, vášnivou láskou,
o níŽ nedá se dosti pŤemj'šlet.Čim iim byla - jim, jimž byl život
a svět tak málo? Náhradou za něj? Nedobytnj'm lrradem,zbrojí,chránícÍod jeho zrady a nizkosti? Posledníilusí? Nebo cítili se ji povinováni svÝm zoufalj,m pravdám? Nebo jde tu prostě o vrozenou čistotu
a nob]esuduše,která ve všem,co molrla ovládnout, chtěla a musila
dostoupitnejvyššího?
Jeho osud byl obdobn:fosuduManetovu:oba byli unrělcrimdlouho
jen a jen odborníkyv nejuŽšším
smyslu slova, peclagogy,vynálezci
nor'émethodya novétechniky,jížbylo se tňebaorl niclr narrčit.
Jejich

osobni poselstvípficházelotím do druhéŤadv,ustupovalodo stínu.
Nikdo rreměldosti láslry, ptáti se na člověkaa na osud, ktcry se tu
ukryl a pňehodnotil' Učili se pouze technice - vlastní mystelium
formy, velikéhozákonnéhozÍenia myšlení,míjeli jako vždy: a tak
vytvoŤila se tak zv. realistická technika dramatická, ktcrá odvodila
poučeka nudila jimi, vnucujícje látkám,
z Ibsenaněkolik vedlejších
jcjichŽ zákonnou Íormunedovecllaz nich osvoboclit.
Í,v J ohnoui.
V několika posledníchdramatech,t akv Stauttcli Solnessou
Gabrieli Borkmanouía }rlavně v epilogu Kdgž mg mrtut procitneme
nazdvihl Ibsen sám masku - a poboŤiltím mnoho ze svéltoumění.
Alegorie vtrhuje do těchto prací,alegoriepŤíliš myslná, psyclrologie
pŤílišscholastická, která znemožĎujevlastní uměleckou radost z životní jedinečnosti.
PoboŤiljimi mnoho ze svéhoumění.Ano - ale věŤilv ně ještě?
Ne, jiŽ ne. Borktnanto napovídá,epilcg Kd.gžmg mrtuí'. . to dopovíďá: lítost,strašnálítost,žeŽivot a jelro štěstiobětoval umění,ho.
voŤí,ne: ripi, sténáz rlěho.Ibsen dovršujesvou slrepsi.Smysl celélro
životajeho bylo umění:je poloŽil vysolio nad Život, kter1i mu da| za
podnož- nyní je rozbijí.Cely Život nryslil sochai'Rubek jen na své
umění,jemu obětovalštěstí,radost smyslti,Ženu,která jej milovala.
Unrěnísamo nrilujejen jako nástroj svénenávisti k lidem. A scjdeJi
se po letechse Ženou,jeŽ lro milovala,vlastně jen s jejímstínem,jest
již pozdě,a časstačíjiŽ jen na vykŤiknutílítosti'Takovy jest Ibsenťrv
epilog:klctba umění,kterénás podvedloo Život.
Jinj' drarnatik, největší,Shakespeare, napsal také svrij epilog.
Sluje Bouie. Jak doce]ajiny, protivn1f cpilogu Ibsenovu! Bouíe jest
jednojeďinédíkučinění
umění,vyznánívíry v jeho moc a sílu:Prospero jest člověkpovznesenjlk boŽstvímcci umění,niocí vědění.Jím
vládne duch m a Živlrim, strojíosudy, opravuje a šlechtížiyot,zmocriuje život.Tento světlf optimism,tato víra a rraděje,jak jsou nám
daleky, nic neukazujejasněji neŽepilog lbsenriv.Mezi epilogemjeho
neníjen rozdíludvou duchúrúznésíly
a epilogemShakespearov1im
- jest i rozdíldvojídoby: jednévelké,
rriznéIr'o
i
ustrojení
a velkosti
lrterá věŤilaa nesla,druhémaléa zoufalé,která zrazovala.

Émile Zo|a

Literární clíloZolovo, jak je rozsáhlésvou látkou, tak jest i jednotnézprisobemuměleckétvorby, stylem svéstavby i estetickymi dojmy, jeŽ chce vyvolávat a na něžjest vypočteno.
Methoda umělecképráce Zolovy je do krajnosti typická, prrihledná
a rud'imentárni,a nebylo-li jí rozuměno,bylaJi dloulro zvráceně chápána a bylo-li od ní žádáno,co nemohla dáti, zavinil to značnouměrou sám autor, kter1i veďe díla románového a povídkovéhopsal
i knihy literárně theoretickéa kritické, poetikg naturalismu mnohern
neŽ nejedna slavná klasická poetika minulosti, a klacll
dogmatičtější
tu postuláty, jichŽ nemohl sám první splniti jiŽ proto, Že celou svou
a povahoutíhljinám, častok pÓlu právě opačuměleckoupŤirozeností
jeho
uměleckéhosrdce častokŤížilapŤímojeho litenému:gravitace
rární a kritická theoremata. Zo|a theorettkzprisobil nedorozumění,
jehoŽbyl Zo|a uměIecnejednouobětí:nebotZola theoretiknekryje se
- a není to dokonce neštěstím- skoro v ničemse Zolou tv rcern
a romanopiscem.
V knize o experimentálnénrrománě, v níŽ pŤenášíprimitivními'
nekritickj.mi, místy pŤímomythologickymi metaforami na literárni
tvorbu špatně pochopenétermíny theorií pŤírodovědnjlch,zejména
fysiologie Claude Bernardovy, nebo základní pojmy dějinnéa společenskéfilosofie Tainovy, napsal evangelium velmi hrubéhoa fantastickéhomaterialismu literárrrílro,kterj. dnes jest jiŽ jen mrtvj.m
ve
historick m d.okumentem:unikl-li mu Zola sám alespoůčástečně,
vrcholech několika svjlch nejlepšíchděl, stal se dogmatem celéŤadě
duchri druhéhoa tŤetihoŤáclu,a dogmatemvraŽednfm, jak se patrně

záhy ukázalo v uměleckémripadku tohoto drislednéIro
naturalisrnu.
Zola sám ušelochuzujícímďrisledkrim svéliterární tlreorie svym
robustním uměleck]irninstinktem, ne jemn;i'ma pruŽnym, ale pevn1im, spolehlivjln a zvláště na začátku jeho literární dráhy dobŤe
orientovanjlm, kterj. mu dával napsati strany, v nichž bil do tváŤe
všeckysvépoetickédoktriny.
Umělecká methoda Zo|ova není ani zkušenostani pozoroudní,jak
dalo by se očekávatiod spisovatele,kterj' bojoval tak vášnivě proti
romantismu a hlásal nejdrislednější
naturalismus. Tyto nejsvěžejší,
nejpoŽehnanější,
prameny' z nichŽ jsou
nejvroucnější
a nejštědŤejší
čerpánaa z nichžžijía rostou všeckanejvětšíliterárni díla na zemi
a v něŽ ďají se takékonec konc svéstijako v poslednísvéduševní
koňeny' nerozhovoŤilysc nikdy svj,m sladkj'm jazykem v díleZolově.
ZoIa netvoŤíze svézkušenosti,a právě tento nejhlubšía nejzákladnější,osoĎnosÍní
poměr k díluscházímu rlplně a pÍipravujeje o vlastní
kouzlo básnicky tvrirčí.
VrritŤníchzkušenostíproŽitéhoŽivota, osudn1ichŽivotníchvztahťr
k látce, osobníhohoŤea tepla, citovéhoa osudovéhoproblémuv'Ýchovy a očisty dílem básnickym není u Zoly; nepŤekonávásvj.mi
rornány nijakélrovnitňnílrotrudu nebo zoufalstvi, pro něžnenalezlby
jinak vj'razu, nehleciájimi plánu a smyslu ve svémživotě a ve světě,
v němžjest mu jej proŽíti,nepŤese jimi s osudem,nebojuje jimi
s ním, nepovznášise jimi nad něj; neprotestujejimi proti ustrojení
tohoto sr'ěta, neočištujese svfmi pracemi z viny, nevyrŮstá jinri
z malosti, nevychovává se z nizkosti a rlzkosti. Neni v niclnmeta|gsi.cké
reuoltg,metafysickéhopostoje a poměru k životu a světu; nenív nich
metafysickéžizněa vášněpo spravedlnosti:nespokojenostis osudem
lidskéhosrdce,s ridě]emdobra a s losem krásy na zemi. BojujeJi na
konci života Zo|ova jeho román za pravdu a spravedinost,jest to
právě jen hmotntÍspolečenskáspravedlnost mechanickéhoegalitáŤství, která se dá napravit dokona]ejšími
právrrímiŤády a zlepšením
společenskj'ch
institucí.
Jeho rekové,nebo,abych se vyhnul tomuto slovu, naturalistickou
poetikou proskribovanému,
jeho figury nevypravujínic o svémpri-
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Vodci, nesvědčinic o jeho vnitŤníclrbolestech,zoufáníchi nadějích,
a sestavÍte-lije v Ťadu,nepoví vám nic o rozvoji, r stu, vítězstvích
nebo pádech vnitŤníchsil a vnitŤníhoŽir'ota svéhoautora. Postavte
vedle Zoly Goetha nebo TolstéholJakj.rozdíl bijícíkaŽdémudo oěíl
Celj'jejich duševnív1 voj sestavítesi z jejich hlavníchpostav. CeIj'
plán jejich života, typickou a rytmickou jeho čárrr,vj'vojov1i melodickf zákon jejich životopisu z nich vyčtete.Jak hlasitě vypravují
o pŤeměnáclr,krisích, peripetiích,bojích, rtistu, krystalisaci, očistě
svych duševníchotcrll Jakou vyclrovou byla těmto básníkrim jich
tvorbat Jaká nejtajemnějšiznamenía nápovědi do ní vloŽili, jak
zjizvena jest ranami a stigmaty jejich nitral
U Zo|y scházi všeckopŤibuzenské
teplo, vížící
a spŤízĎující
básni
ka-tvrirce s jeho postavami; hlavní osoby Zo|ovyjsou počatya pojaty
v plné mravníindiferentnosti.Jsou to právě jen víceméněnahodilé
objekty, na nichŽ Zola demonstrujesvá literární nebo soi-disant vědecká theoremata'Jeho dÍlojest pouze a v1flučnělitertirni prací.
Flaubertovu rnaximu: ,,človělrnení nic, dilo jest všecko..provedl
a dovedl Zo|a do krajní,strašidelné
drislednostia mťrŽe
b t proto pokládán za dovršitele objektivného a empirickéhonaturalismu ne
estetikou, ale ethikou své tvorby. Flaubertovu maximu dovedlZola
do drislednosti,pŤednižby se byl zachvěl jejíprivodce,ktery na sklonku Života rád, tŤebasmarně, pňipomÍnalsvémukroužku, Že ,,vedle
PaŤižejest na světě takéGanges..-vedle moderní,zouťalé
a navné
šedi veletok mythri, legend, mystiky a poesie. I v nejneosobnějších
románech Flaubertov'y"ch
naleznešještě nápovědi a poukazy jeho
osobnosti,jejího pňesvědčení
i jejích jistot; i nejchladnější
a nejvzdálenějšíjeho práce jsou ještě pŤispěvky k historii jeho duše
a srdce: mlčí-livšímjinj.m, mluví ještědosti určitěa hlasitě vo]bou
a v1iběremsvélátky. Jest tu stále ještěosobníi osobnostnivztah
a poměr k látce, kterj1'u Zoly riplně mizí.
Zola píšesvé romány s jedinou Snahou prograrnovéričelnosti
a plnosti jako Íadu monografit;se stejnou indiferentnostírobí své
pradleny, zedníky,sedláky a har'íŤe
jako vojáky, kněze, malíŤea ministry -záIeži mu jen na tom, aby svtij,,pňírodopis
rodiny za druhého

provlekl všemi společensk;fmivrstvanri a demonstroval
císaŤství..
všudesvou problenratickoua povrchnínauku o dědičnostia atavismu
a ještě povrchnějšídogma o ristŤedía jeho vlivu, z něhožnení mu
..
uniknutí.Všeckojest tu konec konc jen Ťadou,,pŤípad a materiálem pro ty směšnéfascikly doktora Pascala - kter;i z nich pak
domfšlivj'm pedantismemvyvozuje, co Zo|a do nich vloŽil, a ověŤuje
tímto pohodlnfm zprisobem descendenčuítheorii a dává zároveĎ
nejlepšívysvědčenípsychologickéinvenci Zolově|
Kažď! jinf hlubši,vroucnějšía osobnějšívztahkjeho látce, k jeho
Íigurám a k jeho dějrim Zo|ovi schází. odtud mechanicky chladnj'
thesí a číslenrprogramu
a mrazivy dojem jeho děl: jsou pŤedevším
a ne vfkŤikem z zkosti a tísně chvíle, nutn1fm stupněm v rozvoji
autorovy osobnosti'nejprvefunkcír stu a pak jeho tajemnoustopou.
Proto nem Žešutécise k nim v ďuševníkrisi, kdy hledášne literaturu,
ale poesii,která neobejdese bez velkéhosrdce,tÍebasco nejhlouběji
ukrytéhov sám stŤeda samo těŽištěuměleckéhodíla.Tu nedajíti nic.
Tu vidíšteprve, jak jsou hluchá a němá. Jediné,co by ti snad mohla
Ťíci,jest, že život jest od koŤenezlf a špatn1ia člověk bezmocnou
strašnjch, temnfch a slep ch sil, o nichž nemá
a bezvolnou hŤíčkou
jako hoŤea zoufalství,
tušenía v nichŽ nenísmyslu' Ale ani to neŤíkají
kterj'm trpí, n1fbrŽjako studenj. vědeckj. axiom, jako thesi, z které
žijía s kterou bezděčněproto sympatisujía jiŽ vyslovují tudížvolky
nevolky s jakymsi olrněm a s jakousi satisfakcíi rozhcrlen1fnrpŤesvědčením.
Do jedinéhosnad jen románu Zo|ova,do L'oeuure,do tétolrrdinně
zoufalékapitoly z dějin impresionismu,vniklo něcoz toho základního
duševniho kvasu, kter jedinj' určuje intensitu vnitňního života
v literárním díle. Zde je nejvíce osobní zkušenosti,zde jsme také
z celéhodílaZolova nejblížetragice.
Ale ani pozoroudnanejsoudílaZolo-ra:Zola jest pozorovatelvenkoncem prostŤeďnía prťrměrnj',ktery vidí nepŤesněa nevjlrazně,bez
zrakovéostrosti, raďosti a rltočnosti,šablonovitěa povrchně. Všecky
odstína polotÓn, všecko,co ustaprávě individuálnéznaky, vešker1il
vuje slrutečnj'život a skutcčnéhočlověka,uniká mu. V jeho dílech
Duše a dtlo 13
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nenaleznešindiuidua zvlášéa jedinečněvypozorovanéhoa zachyceného:zná jen hromadnébytosti, pňedstavitelerod a tŤíd,kteňížijí
životem neodlišn m a jsou spíŠe
společenskoufunkcí než jedincem
jasně postŤehnutj'ma určitěvyzdvižen;fm,od svéhookolí se odrážejícíma na něm jako na pozadi ostŤeserj'sujicim,ZoIa neníprávě nikfm
méněnežpozorujícímrealistou,a stačísrovnati jej v tépŤíčině
s pra.
v]imi uměleckj'mi pozorovateli,Tolst;irmnebo Turgeněvem,a po pŤí.
padě i s mnohem menšímBret Hartem, aby se objevila celá jeho
pozorovatelskáslabost,prostŤednost,mdloba a nuda.
Zo|ova všecka dÍla jsou tvoŤena a nesena obraznosti,avšak ne
pravou tv rčíobraznostíbásnickou, nlbrž obrazností,kterou bych
rád nazval rekonstruktivnou, jež oživujea váže množstvídrobn: ch
zpráv a dokument , ne ziskanj'ch vlastním intuitivnj,m postŤehem,
nlbrž z druhéruky, četbouděl odbornfch; která násobía zveličuje
všecko,čehose dotkne, a právě proto, ženevnikla do vnitňníhorristu
a vnitňnípravdy věcí, o nichžpíše,jest nakloněna oživovatije v nehorázně tajuplnéfetiše.
Zola jest po vj'tce literární konstruktéra ještěléperekonstruktér.
V tom jest jeho sílai slabost. Touto obraznostíoživil nejen davy, ale
i hmotu, společenskástŤediska,společenské
síly a nástroje, orgány
a funkce. Touto obraznostízhustil život celétňídya celéhospolečenskéhocelku bud do jejich jednotlivj.ch pŤedstavitelú,
kteŤíse stávají
abstraktními typy, nebo do hmotn]fch orgánri práce a života, které
Žiji pak zvláštním samostatnym, osudn1lm,symbolick m a fantastickj'm životem. V této obraznosti bj'vá někdy cosi až mythotvorného,a alegorickosymbolickjl ráz děI Zolov]ich, a právě nejlepších,
paralelnost mezi pŤírodoua člověkem,má v ní svrij koŤena pramen.
V nÍjest i pŤíčina
nepopíratelné
grandiosnostiněkterfch dějriv a scén
Zolov1fch, podivné brutáIní, temné, osudové, smutné a hmotné
kouzlo Zo|ova uměníromanopisného.
AIe tato obraznost jest to také,co dává jeho dílrim vzhled,a ráz
jakésitheatrálnosti, ohromnjlch strojri a divaďelníchkulis. Život jest
Zo|ovijen hmotou, již živia sytí obraznost;jest jen proto, aby mohl
b] ti obraznostívyháněn a nadj.mán do největšíchrozměrri. Zo|ab|iži
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a schematu,s jednobarevn1fmiskly
se k životu s apriolisncrrr šablony
_.
ktery všeckonejen zvětšuje,ale i
svéobraznosti,se zornym uhlem,
čelem,jestjennejnepŤebra" n . " o ' : " látkou,
Zo|ovin
e n í p osbírá
z n á vve
á nspěchu
í s v ě t aaa kvapu
ž i v o t aa pŤeváŤí
kterou
"'t''e;jr
Podává život ve velik.ich plochách
;;; ; kotl'i své obraznosti.
jeho vlastní
osvětlení- ale právě tím unikají mu odstíny,
mŮŽe bj't poznáno jen
" " "-au.n
iuuo iuu'o, které je mikroskopickéa které
"
vlídnémsvětle denním'
v stálém,stejnoměrném,
Zolovaestetikatrpízvláštníplebejskostí,kterápočításvelikj.mi
miluje jen fortissima,nanášíjen
davy, s hrubfmi masami čtenáŤri:
a pro velké
nejbrysknějšíbarvy, pracuje jen ve velikjch rozměrech
a
ohromovat
podlamovat
'o"*e,y; clrcebudit jen užas,hrtizu a děs,
dojmy
esietické
myst' je vypočítáná jen na tyto rudimentární

a činky.
a budí
Tato zvětšujícíobrazrrostZolova jest, co zaslepuje laiky
maluje'
kterj.
život,
nejdrikladněji
co
v nich domnění,Že Zo|apoznal
aŽevnikldoněhoconejhlouběji:bystŤejšípozorovatelvidí,jak
jak poznázristal na povrchu, jak svépoznánínestrávil a nepŤekonal,
a tendenční,dekorační,opatŤenéprávě
ní to jesť jen pŤíležitostné
v jeho
Neovládá je, nepŤešlo
5en ojhoc, právě jen pro to kterédílo.
- ale v poesii
trev, je to poznání hiavy ve špatnémsmyslu slova
avuměnímělovždyckydriležitostastvoŤilovelikádílajedině
poznánísrdce a krve.
Stači,aby to jasně vyniklo, srovnati tŤebaválečnj' román Zolúv
abych nejnrencs analogickym dílemTolstého,se SeuasÍopolí,
Débdcle
val ,,Vojnu a mír...
Zola prisobí velkolepěji, divadelněji a í'ekl bych, populárněji:
a pŤitom konvenčnější,
pestŤejší
poclává obraz krevnější,piíkŤejší,
*lidovou,
běžnoua prriměrnou
populární,
nežse na prvnípolrledzdá
kdyby měl dosti
nás,
kaŽdj'z
pŤedstavuválky
obraz,kterj'by si
z
silnou obraznost rekonstruktérskou,dovedl sloŽiti uÍedníchzpráv
a raportrl bez všeho vlastního názoru, pozorováni a zkušenosti.
Tolstoj je daleko diskretnější,pracuje s menšiostentativnostía Ťíká
pŤitom jen jaksi mimoclrodemvěci, jichž se nelze dočístv tištěnj'ch
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ncbo psanyclr dokunrentech,věci, které jsor.tutljr'lastnějšílrr
jelro
majetkem a statkem a jsou ovšempoclstatnější
a karakterističtější
pro děje líčené
neŽ dekorační
a divadelnickjl pathos Zo]riv.
Nebo postavte vedle jeho malíň5kélro
románu DtIa Kiplingovo
,,Zhaslésvětlo... Ačkoliv Zo\a zná tentokráte driklaině a do koŤenri
svou látku, ačkolivji promyslil velik:fm kritickym ta]entema prožil
skoro všeckytyto malíŤské
problémysám jako spolubojovnik a pŤítel
impresionistickéskupinY, pŤecejeho programově zirrubujícíestetika
odvádi jej od tolro a brání mu jaksi v tom, aby neŤeklsvénejvroucnějšía nejintimnějšípoznání. Kipling s menšínripretensemi a také
jaksi mimochodemna několika rnístechjde hlouběji nežZola a
Ťelrne
o malíŤslryclr
problémechvěci, kteréjsou sdělenímvniternějšízkušenosti nežaZoly. Zola napsal spěšnouskvělou pŤednášku
pro veliky
sál posluchačstva,Kipling podává svéprivatissimum - tak, zdá se
mi, dá se vysloviti rozdíi mezi nimi.
Ale Zolova obraznost není jen rekonstruktivná, jest také velikou
měrou pitoreskní,malebná a náladová. Zde neni, tuším,Zolova síla
posud doceněna.Zola rozšíŤil
značněklaviaturu krásy, zjednal v umění domovsképr'ávo dojmrim, pocit m, náladám a clivad]rimpŤírodním a Životuím, které z něho byly dosutl vylučovány jalro ošklivé
nebo siŤízlivé.Zolttv čin uměleckÝ je v tom, že nalezl zornj, ltel,
kterym, jsou-li nazirány, pŤestávajíbyti nudnénebo směšné
a stávaji
se smutnéa jimavénebo děsivéa pňíšerné.
Zola objevil poesiii ve věcech,které,zdálo sepňedtím, jsou jí riplněprosty.Tak jest tŤebauvědomiti si, žeŽivot prrimysln]i,tovární a dělnickj', Život velkoměstské
spodiny,byl pňedním skoro riplně vylučovánz t. zv. velliéhoumění
jen v pňestrojení
a pŤipouštěn
jako genreuhlazenf, učesanya sentimentálně pŤistňiženf
a pointovanj':bezespornoumalebnoua nálaclovou krásu a zvláštnÍ,
bolestné,
unavené,smutnéa syrovéjeho kouzlo,
aaleur
ndladou! a stylou!1,odkryl teprve značnouměrou Zo]a.
ielto
SílaZolova jest ironii náhody právě v tom, v čemji míti rrechtěl:
v jeho bezděčnémcitěni estetickém
a ne ve filosofickéa myslitelské
loze ]iterárníhotheoretika a reformátora, již snaŽjl se ]rráti a které
ani hráti nedovcdl.

jest abstraktní a šablonovité.
Filosofické pojetí člověka u Zoly
opti.
později euolučním
Z poč,átkumisantropick! pesimistastává se
nejest
abstraktní,
a
nepromyšleny,
apriorní
mi'st,u,ale obojí názor
poznáni
opravdoa
neživenf
za|oženyna hlubším,právě básnickém
vfm ethosem,vášnivfm zájmem o osud a rrist lidskéduše.
jeho dva články
V celémcyklu Rougon-Macquartriaž na poslední
člověkjest
ale
fatalistou:
ne
deterministou,
m
jest Zo|apesimistick
děsivé
pňíšernfm
bŤemenem
zatiženlch
mu klubkem bolavfch nervri,
minulosti, trpnou vyslednicífysickj'ch zákonri a vnějšíchvlivri, obětí
pudri, hnanou slepě do tmy a zmaru. S koncem Rougon-Macquart
vyměíuje autor svrij pcsirnism za jakjlsi evolučníoptimismus: docházik tomu, že životsám o sobějest jiŽ dobrem,žerozvoj neseštěstí
a polirok. Na konci Débáclu vrací se Jean Macquart do svéhospále.
ného statku obrodit prací Francie. Závěr Doktora Pascala ukazuje
světa, jenždochází
v Clotildě ,,o!)razlidství nertstáleomlazovaného,
ručcenemluvnětevidí ,'prapor
pokračování
a spásy.. a ve vztyčené
kynoucíŽivotu...A v Plodnosti z cyklu,'Evangelií..maluje již velmi
rněkkym a rozbŤedlfm idealismem obraz obrozenéholidství, jenžje
jednou z nejplošších
utopií,jakékdy byty pojaty. ByloJi titočenona
Zolovu misantropii a na Zohiv pesimismus z Rougon-Macquartri
jako na nemravny, jest tŤebaŤíci,Že opravdová nemravnost Zolova
začináse ažtímto plochj'm a šablonovit m optimismem,kterf maluje prrirněrnéšéastné
nuly lidské a všeobecnj ráj klidně požívavého
ticlství-bez vnitŤnízásluhy, bez vnitŤníhonapětí,bez potŤebyheroismu,pozemskj'ráj o stcjně vysokémŽlabu pro stejněnízkéhlavy.
Zolriv pňedchozípesimism je vedle toho náboženstvímpoctivosti
a charakterovéhohrdinství.
PoslednídílaZolova jsou jen bezděčnm d kazem,Žev jejich autora měl vliv mohutnj' proud v duševnímŽivotě dneška,ktery nastoupil
po pádu naturalismu a materialismu a jejŽ ve Francii etiketují ,,renesancíidealismu...Všichni noví duchovnívťrdcové
mlacléFrancie,
buďtežrozdily mezi nimi sebevětší,
shodujíse v tom, že nechtějíopisovati povrchovcu realitu jeu a pŤisluhovatijejich právě vládnourrboh-Ý'
címklamrim,nj'brŽtorrŽí
opraviti a zdělatitento nedostatečnj',

197

106

podveden;f a oklamany svět v skutečnouŤišiživota, pravdy, síly
a lásky. V tom shodnouse jak Tolstoj, tak Carlyle, jak Ibsen,tak
Emerson. A tak i Zola opouštísvé,,dokumenty.. a píšesvťrjsen lidstvÍ očištěného,
obrozenéhoa vykoupeného:svá ,,evangelia...AIe
nenínilromu z nás dáno, vystoupiti ze sebe,a sen jest jen odraz a vyraz našínejvniternějšíbytosti. Proto sny Zolovy jsou materiálnější
neŽ byla díIa jeho prvniho obdobi positivisticko-naturalistického:
z opravdové]roidealismu napodobítu jen gesta.
Změni] jen svou látku -za utopickou skutečnostdává nyní skuteč.
nou utopii - ale vnitŤnímethodatvrirčíjest táž:methodaobraznosti
rekonstruktivně hmotné'
,,Idealistická,, fáze Zolovy tvorby je stejně vnějšková a hmotná
jako bylo jeho obdobínaturalistickéa pesimistické.

Joris

Karl

Huysmans

V pracíchsvjlch počátkria svéhoprvního období,tak v Les Soeurs
v A uau I,eau,jest Huysmans v některémsmyslu
V atard,v En ménage,
d slednějšía hlubšínaturalista než Zo|a, z něhožvychází. Drislednější:Huysmans potlačujevšeclrylyrické živ|y života, všecky elementy expanse a nadšení,byt to bylo tŤebasjen opojenísmyslné;
jest riplně prost všeho enthusiasmu ideového,jakj'm šumía vÍe neustále Zo|a: v Huysmansovi neníani stopy po Zolově myšlenkovém
optimismu, jakj. proniká neustále, a častoi proti jelro vŮli, v jeho
dílo z jeho víry ve vědu, z jeho náboŽenskéhomaterialismu a rudi.
mentárního pantlreismu, A lrlubšíjest naturalism Huysmans v neŽ
Zolriv v tom, Že jest jednotnějšía umělecky celejší,ryzejší:nalézá
svrij pathos v sobě samém,ve svéinspiraci ryze umělecké;neutíká se
k vnějšítendenci, k programovédeklamaci jako tak častoZola.
Umění Huysmansovo v jeho prvních dílechjest rizké,nenípochyby'
ale jest pňi tom své,opravdové,krajně poctivé- a v tom jest jiŽ
zárodek jeho pŤíští
velikosti.
Prvni dílaHuysmansovanejsoudocelaničímpracemirománovfmi
nebo povídkovfmi, jak jim rozuměla současnápoetika. Žádné fabuIace,žádnéhoděje, Žádnérománovézáp|etky:-nic nežmalíŤské
studie
rižasnésíly oka, syrové,rudimentární. Úmyslnj. a chtěnj primitivismus' vyhj'bání se kaŽdémuhotouému
stylu, všíkomposici, všemu,
co by se dalo etiketovatjako literárnítrik nebo schema,všemu,co by
se' byt' z daleka, poclobalo některémuliterárnimu genru' očíslovanému a zai.azenémuv ]iterárni poetice nebo v literární historii a právě proto styl a velikost,byt zárodečná:velikost nutnosti,zou.

faléa logicky' Iozumově nepŤebrané
a neutŤíděné
pravdy, která jest
tu viděna tak naléhavé,
až se stává snovou horečkoua halucinací.
Z ce|ého
mozku žijetu vlastně jen zrak' a|ežiježivotemaŽ strašidelně
vášnivj'm: vidíš,že pohltil všecky ostatníschopnosti a síly duševní,
a že je, do některéhostupně alespoí,nahrazuje.Tomuto zraku není
neŽiv:fchvěcí, není dvou steinlclr věcí: vniká do nich, rozlišujeje,
clrarakterisujeje v jejich jedinečnostia vj'raznosti, odkr] vá jejich
cel1itajemnir život, píšeněkolika adjektivy jejich skrytjl román.
V těclrtorománeclrnenÍmístaještěpro člověka,pro dušilidskou.
Cely osud ělověkrivjest zde nuda, zoufalá,bez těšnánuda, tupj' trud,
bědná a zoufalá nicotnosta pustá malost.Všeckyosoby Huysmansovy v prvnich románeclrjsou loutkami ani ne osudu, ale náhody,
hloupéa prázdné náhody - čehosinaprosto negativného.Několik
setkánís prázdn mi, ničemnj'mi,lrloup1fmiabezvlznamnjlmi panáky
- toécelj' obsah životav prvních románech Huysmansov]fch.
Život,
tot není nic jinéhonež|átka k nudě - o to jedinéstará se Život
i svět. Slovo filosofovo:nem žese ti nic pŤihodit,co by stálo opravdrt
za Ťeč,jest tu interpretováno ve svém nejuŽšíma nejironičtějším
smyslu.
Již tyto první práce Huysmansovy mají svrij pathos, misanthrc.
pickf, nenávistnf, ironick;i pathos, ale pathos ten jest zce|avěcn!,
ímanentnt'
Vezmi tŤebasromán ,,En ménage...
Jaká bezritěšná
misanthropie, jaké štítivéopovrženíčlověkemvisí nad nímt Stará historie
- ale jak nově pojatá a cítěná. Muž pŤekvapí
nevěry manže]ské
u ženymilence a rozumí se, konvence, společenskyzvyk ukládá mu,
aby se rozčilila od ženyodloučil.Činítake namáhavépokusy o to:
chce Žíti star m mládeneckjlm Životem. Ale jak jest mu to obtížné!
Jak těžké,vymknouti se zvyku, vésti nov]i nepohocllnyživott A tak
končívšeckozbabělostímužovou:muž odpouštiz pohodIí,z lenosti,
ze slabosti, a ženataké nepŤestoupilavěrnosti z vášně, silnou vtilí,
vědomě,z touhy po něčemnovémnebo krásném'ne: podobnamuŽi,
hŤeší
z hlouposti,slabosti,Ienosti.Dvě tidskénuly, z nichŽjedna liší
se od drulréjen zcelajemnounuancthlouposti,ničemnosti
a zbabělosti
- tot cel;i román Huysmanstiv' Ale jaká
hoŤkost,jak;.i zorrfal;f

pesimisrnusjest tu ne z r,nějškavdeklamován,ale v saméstruktuŤe,
věci lidského
v samémet]rodě,jakou se zde virlí,soudí,vážia hodno|,í
osutl
soumal,
zvíŤe,
Životat Člověknení neŽ loutka náhody' zvykové
zbabělidskj. Ťadaničemnj'chnáhod, charakter lidskf hrstka bláta a
losti, nnoho špínya několik krripějíslzía krve.
A stejnájest struktuTa,,A vau l'eau...Náhody a slabostina samé
mezi směšnosti,ale rekovi, Žalostnémuneurasthenikovi,znamenají
cely a doslovny tragicklf osud.
Není hned tak ironičtějšichprací nad tyto dvě práce Huysmansovy. Ironie, ne jalr rozumí se jí u nás, posměšnásatira, karikující
myslnost,njlbržironiejako zornj. hel duše,jako inspiracea pathos.
Ironie Huysmansova jest zcela uměIeckd,objektivná, imanentní
sám
jest samou logikou práce, nevtíravou,kterou si musí odvoditi
čtenáň.Je-li naturalistická koncepce světa a člověkasprávna, soudí
Huysmans, jsou takovéjejí závěry. Žiie-ti se život hmotně a vidí-li se
takoutijeho perspektival
jest pak jeho seŤetězeni,
lrmotně, h\e, takoué
Ironií vstupuje metafysick:i Živel do dila Huysmansova: z počátku
Života,stává se později soudem,
pouhékonstatovánínedostatečností
jest ironie i u Huysjako
u
Kierkegaarda
Pascala,
hriteriem.Jako u
hodnocek
náboženskému
cítění,
k náboženskému
mansepŤechodem
ní. Huysmans nikdy nezapňelsvych prvních naturalistickj.ch prací:
byly mu sprduné,ale nebyly mu praudiué.Podávaly pravdy jen p li'
pouhj. pŤeclpokladjistoty: skutečnost;byly pravdivy jako vj'chodisko, ne jako cíl.
dramatu Huysmans nepodal:byl k tomu
Vlastníhonáboženského
za|oženpŤílišnedramaticky; byl pŤílišpopisnj'i v době svéhospiri.
trralismu a mysticismu. Zrista] v podstatě naturalistou i ve svém
druhém období: naturalistou mysticismu. Intelelrt byl slabšímživlem jeho duše.Jeho vfvoj náboŽenskj',jeho konversejest mnohem
spíšeotázkou sensibility, otázkou nerv neŽ otázkou ducha' Ani
nevystupuje uplně z negativnosti. Co lrledá v náv náboŽenskésféŤe
duch m, vlastním
jest
hlavně
klid - kdežto nejvyšším
boŽenství,
podobennesmíruym
bylo
vžcly
náboŽenství
geni m nábožensk]|'m
o
zápasu nejvyšší
nejosudnějšího
sLvimboie a zdpt|su,nejsilnějŠího,
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hodnoty života i smrti. Huysmans vcházi v náboženstvíjako člověk
unavenf, umdlenj, rozedran$ světem,zhnusenj'ošklivostmi,nízkostmi, podlostmimoderního,prťrmyslného,,,zamerikanisovaného..,
zde.
mokratisovanéhoživota.Jeho náboženskánálada má již tím cosi mi.
santhropického,
soumrakového.
Co vede jej v církev,jest jejÍ veliké
umění,uměnÍhmotnéi duchové,tvárnéi hudební,uměnístŤedověk;ich gotick ch katedrál, uměni duchové meditace, uměnÍ askese
smyslové,uměníduc]rasestŤeclěnélro
v ticho a odvrácenéhood kaŽdé
tttilitaristickéidee. Huysmans jest i po svékonversi člověkemuměIecky zvídavfm, kterému jest proces driležitějšÍ
neŽ resultát. Ani
posledníknilry jeho - uvádímtňebajen L'oblat - nejsouprosty
čehosi dusnéhoa zrazenéhov inspiraci; ani nyní, po svémobr'ácení,nepŤekonalbásník ironie; vyšlehuje,tňebaszdušena,občaspekelnlmi
plamínky a ukazuje, že ani zde nevyvázl Huysmans riplnďz negace;
s]avnáduchová harmonie,o nížsnil básník,neklenese ani nad těmito
dily; jakási bezritěšnáatmosférarozčarování,tŤebasnepŤiznávanéIro,
leŽíi nad těmito knihami. Rozhodně nejsoujeho posleánídÍlainspirována tou bezpečnouradostí,tím sladk]ilma naivním veselímspasenéhosrdce,kterétryská ze všeho,co činili mluvil sv. Františekz Assisi.
Zďá se mně, žepsychologick vj'klad tohoto náboženskéh
o rozč,arování Huysmansova jest v jeho v]i'lučném
uměleckémsmyslu: Huysmansovi bylo umění samo, vftvarné i slovné,pŤílišnáboŽenstvÍm,
aby vedle něho mohl svjlm srdcem, posled.ními
jeho koÍeny, náležeti
náboženství
ve vlastnímsmyslu.Ale na drulréstraně jest
latrné, Že
nejde Huysmansovi v jeho náboženskyclr
románecho estétskouhru;
nikoliv: zápas jeho o Boha jest vážn:ila opravdovjl,jest však veden
spíšelyricky neŽ dramaticky a učastníse v něm daleko víc sensibilita
nežvlastnív;1ibojné
a tvrirčíduchovésíly lidské. PŤestojsou v těchto
románech Huysmansovyclrstrany ve]ikéhozjitŤeného
pathosu,kde
básníkcítíparadoxnáboženské
logiky, strany,jimiŽ chvlje něco z toho šílenství,
kterépňepadalovždycky veliké duše,plujícík tétoUItima Thule. Durtalovo obráceníděje se paracloxnilogikou nemoci,vine
se kŤivolakjlm tokem, plno odskokri a zvrat krisí a rediciv,
,
agonie
i rekonvalescence.
Ale intelekt neníz častněnv těchto dí]echniiak

jinak nežjako cosi,co musíbjti pňekonáno;,,credoquia absurdum..,
jest zde poslednímzaklínadlem.Rozum tížia trudíbásníka,unaveného racionalismema zhnusenéhoutilitarismem svédoby, a básník touží,tňebasčastone dost uvědoměle,po tom, jak jej uspati. Ale rozum
špatněuspanjl zďvihá se častoze Sna' tyčíodbojnouhlavu a mruči
revolsvénámitky - dále senedostává:nemá ani dosti sílylr otevŤené
tě, ani dosti slabostik riplnémuzmlkrrutí.odtud onen dojem obojakosti a jakési dusné,těžkéatmosféry,která ležíi na dílechkonverse
I.Iuysmansovy:nevyvázli jsme ani zde ze sféry ironické necelosti
a utajen1ichprotikladri; jsou jen umlčeny,nejsou vyrovnány a rozvedeny;kaŽdouchvíli mohou se otevŤítiznova pod našimanohama.
románechHuysmansovfch jsme daleci náboŽenské.
V nábožensk1ich
ho klasicismu,tŤebasPascalova,v němŽmyšlenka,domyšlenáovšem
do posledníchdrisledkri,byla spojenkynía podporou víry. V románech Huysmansovych vyslovil se bezděky typickj. agnosticism moderníse svou latentníironií i se svfmi reservacemi.
Na cestě k náboženskj,mrománrlm Huysmansovj'm ]ežíveledílo
hrúzy, rozšklebenámaska a nedopověděn;f
ironie, knilra jedinečné
symbol, A rebours.Člověk,kterj ji napsal,stál jiŽ mimo svorrdobu:
měl k ní pathos distance,abych uŽil slova Nietzschova, ZváŽi| všecky
její hodnoty a shledal je lehlr1fmi,lehčíminežpošetilostispratrléobsnem nebo geniem,kterjl chce jako
raznosti člověkaneposvěceného
a docházíjen k absurďnostem.
fantasie
epikurejec materialisovat své
Člověk,kterf napsal tuto knihu, stvoŤil si novou perspektivu, nové
novoulogiku: jimi nazíránjevil se mu životdoby v pitvorhodnocení,
nosti pťrlstrašidelné,pril komické. ' . celj' moderní svět dokazoval
jen svou absurdnost.A tak stojítu tato kniha
posunčině
mu v pŤišerné
se svym tupjlm sfingovitj'm směvem jako stráŽkyně na prahu nejzprahlejšípouštělidskélrosrdce . . . srdce, vedle něhoži nejtemnější
dušestarjlch věkťrjsou loukami vodou svlažovanya nejzločinnější
typickélro
srdce
moderníhočlověka.,,A rebours..jest mostem
mi . . .
zavěšenjmnad propastí,mostemdo jin1ichsvětri;jeho ironiejest tak
Ževede rovnotlke spiritualismu,ževyvolává pŤímoospragrandiosní,
vedlněnínáboženské.

Ld-Bas jest tohoto náboŽenského
světa infernem:velebáseĎIidské
perversity, pandaemonium duší
rozvrácenj,cha zvrhl;,ich' čarodějn.f
sabbath zla, kteréŽádá mučivěneustále
a neustálestupĎovánÍa nena|ézáho. Pošpiněnéa ohoť'elé,
ďábelsk;fmi spáry rozervanéubohé
Iidskéduše,neposvěcené
milostía raněnéchimérou,která ryje
v sobě
a žádá absolutnarozkošea hrrizy
od tidskéčasnostia vyclává svj,m
zoufalstvÍm quand.-ménte,
všemu navzdory, svědectví čistému
světu
dokonalostia rajskékrásy, neboťsatanismus
dle Huysmansejest jen
virraz zouÍalstvíz toho, Že světectvíjest
položenotak vysoko a tak
těŽko dostupno.Krajní paroxysm
vájně, s jakou satanism.".ouna,
s jakou chcepopírat, poturzujesvět
nebeskyclrlrcdnot;satanismpŤeclpokládá víru,vede ke ]<atolicismu;
vyskytuje-li se dnes,
;",t pom,to.,
tupému materialismu doby, t<tery'
cirtoi nasytit duši chlebem místo
slovem.A vedle toho apologiestŤádověku,
hymnus tomuto věku prohlašovanému
za temny,kdežtojest jen neznámy,podiv
splácen stŤedověkélidové duši,lrterá dovede
modliti se i za takoveho zločince,
jakfm byl maršálGilles de
Rais.
Route jest eposemtrnitécesty Durtalovy
za konversí,za milostí
. !"
boži,za vnitŤrrímzázrakem,rajemn;i
svět stŤedověké
mystiky otevŤel
se Durtalovi; studuje ž.ivotysvětcri,
píšeživot ,.,,aterya*.i-ny, ,,'.o,tuje o tajemstvích vnitňnílro života,
tollžÍpo daru pot.o.y.á'.,ui.,,ni
dětskévÍry,clrvějese,jakostéblotrávy
ve vášnivébouňi star.ich,pňísn1fcha velik.fch svatjlch melodií,
d.c"n silou tolroto ryzího cír"mí.á
kevníhoumění,zdvihá se oŽehnut
1etrooeistn11m
ohněm k novému
doufání. .. d]ouhá psychologicka
bdyssea pochyb, nadějí, touhy
i zkrušení,
ironie a skepse,i mystickéhovz]etu
a novéhoochabnutÍaŽ
po konečnyzázrak, kter1i se
na něm naplnípo pŤistoupení
k sto]tt
božímu.Durtal jest prochvěn jistotou
.uj kon.,,..,e,prozáňenvnitňním světlem, v kterém zmirá každá
pochyba.
Proměniti tento zázrak v methodu,
vynéstisvé štěstíz trapistic.
késamoty neseslabené
do světa, učiniíiz nchopoklarlběžného
dennílto životabylo cílemnásledujícíclr
knih, La Cathédrale
a L,oblat. cí-

Clrvi]kovámystická extase,
lern,jehožv rricltjen zpola bylo dosaženo.
b1iti
denním
chlebenrživotním,
zdá se, nemohla arri Huysmansovi
ti.ebaso to zápasil sebepoctivěji.V obou dí]echnoŤíse básníkdo círobjevuje v něm hluboké
kevního Života, uměleckého.imnišského,
žiprameny krásy, zdroje novéinspirace,celou soustavudrrchového
pŤicházcjí
prosti'edky
.
.
.
ale
hmotnymi a tvárn1fmi
vota, hlásaného
i chvíle mdloby a slabosti - hlásí se místy jasně v L,oblat - chvíle
IoZumu nebo revoltujícíhosrdce,kterémunepostačuje
revolbujícího
dokonalostničeirolidskéhoa jež neustá|ežizni,raněno jednou chivnitŤního
mérouabsolutna.Dostavuji se chvílejakélrosirozčarování,
prázdna,ona depresedušeumdlelépo velikémnapětí,tak dobňeznámá již mystikrim stŤedověkfm jako acedia,Na konci ',L'oblat.. propukává toto vnitŤnízklamáni zptisobemaž drastickfm.r Náboženství bylo Fluysmansovidaleko více formou' novou a silnorrformou
poesie,nežtušil a neŽ by byl pŤipustil,jako formou poesie byla mu
i misantropiejeho prvníhoobdobí.Huysmans nebyl dost clramaticky
za|ožen,aby toto rozčarováníproměnilo se ve velikou vnitňní náboŽenskoutragedii - umlčenj rozum neměl dost síly, aby dovedl orga1.Taknastt,422-423:,,ostatně,nicjižnedrží;

všeckosehroutí; jesttoripadek

rle všech táborech, ťrpadek věrly rnaterialistní a ripadek v$chovy velk]ilch semináňrlv
a Řáaťr, zatlm neŽ pfijde bankrot všeobecnJr, jenž není dale]<o. Anarchisté mají
snad pravdu. Budova společenská jest tak plna trhlin, tak červotočivá, žc bylo by
lépe, aby se zňítila; pak bylo by na časeteprve, starati se o to, jak ji postaviti znova...
A na str. 446, když b5lti hostitelé Durtalovi, benediktini, u niclrž strávil jako
oblatus dvě léta, vypovězeni ze svého kláštera ve Val des Saints do Bclgie' a když
jest se vráLiti do ohyzdné hňmotné a pusté PaÍíŽe, píehlíží básník celé
své marné dobrodružstvi a rremrlže ubrániti se hoŤkJ.ch vj'čitek Bohu. ,,Sluší se
vyznati nicméně, že žívot jest podivn1il Prozňetelnost dala mně zde str'áviti dvě léta'
Durtalovi

aby mne poslala nazpět do Paňíže sprosťáčkem jako pňed tím. Proč? Nevín toho,
ale zvím to snad jednolro dne. Neinohrr se piesto ubrálriti víÍe, Že zdc byly špatně
rozdárry karty, že jsem sestoupil na stanici piechodrré, kdcžto jscm měl stanouti až
v kotrcčrrémbodě... ''Nil.lterak nenÍ to nic clobrélro, Pan.c, co ti nyní Ícknu, ale počinám Li trochu ned věňovati. Zdálo se, že vedeš ntne do llezpečnéhopňístavu. Dopluji
tam _ po jak1ich obiižíchl - usaclím se lronečně a židle sc rozlom1| Což by nepoctivá
práce pozemská byla vnikla i do dílen nadpozerrrskJrch? Což by také ncbeští truhláňi
vyráběli laciná scdadla, která se zhroutí pod tebou, jakmile sc rra trě posadíš?,.
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nisovati proti světu náboŽcnskérnu
básnickottrevoltu ťe'ity a tolto
nádlrernéhorozpětí,jakou organisovalazmučenáa pozuráženácitovost autorova pŤeddvanácti létyproti světu moderníhoutilitáŤství.. .
Dílo HuysmansoYo doplĎují dva svazky qftvarn1ich kritik, L,Art
modernea Certains a plaketa věnor'aná německ]fmprimitivťrm.Ukázal jsern,jakou rilohu hraje v díle Huysmansově oko, uiťI,
kterémuž
slovu musíse rozumětiz počátkutělesněji,pozctějiduchověji.Huysmans jest rozertykritik a znate|malíŤství,
člověk,kterjr rozumíjeho
rodnémujazyku, speciÍické
vjrazové oblasti jeho, a víc: kterjl cítí
i zv]áštníduchovj' jeho pathos. všeckymožnév!,razy jeho, od nejhmotnějšíchaž po nejduchovější.Jeho kritika neníjistě spravedliva
ve smyslu objektivnénestrannostia nezaujatosti- Huysmans jest
pňílišosobností,aby mohl kultivovati tuto negativnou ctnost - ale
jest více:jest vášnivěbojovná,otevíránovépr zory, vybuŤujea nutí
krystalisovati se. Kritiky Huysmansovy byly pravékritiky d''avantgarde: ocenil jeden z prvních Whistlera, Degasa, Ropse, Redona,
Cézanna,některéimpresionisty; učil umění vftvarné chápati jako
projev osobnosti,ceni] daleko více duchov]ilčinnežhmotnéprcvedení . . . Sv1im uměním slovnym jedinečnésíly dynamické dovedl ne
popsati, ale vyvolati díla v]itvarná, zvážiti a zhodnotiti všeckyerup.
tivné síly, nerYové,hmotné,tvárné i citovéa duchové,z nichž dílo
vyvŤelo.Stačívzpomenouti jen na Griinewaldova Ukiižoaaného
Krista z ,,Lá-bas..l, na tu orchestraci dravj'ch, v bušnj'ch,do krajnosti
konkretnícha tvárnj.ch slov, adjektiv, metafor, prorvanj'ch násiln;i.
mi blesky, kouňícíchse sehnanfm žárem,abys pochopil, jak hluboko
sestupoval do tvrirčíhoprocesu vjltvarného,jak organicky jej cítil
a jak jej proŽívaljako osudnémysterium.
Básnické díIo Huysmansovo pŤi všem, co se dá namítati proti
uměleckésíleposledníchknih, jest podivně veliké,bohatéa jednotné
pŤiznačné,
v r'ojovéďráze. Jest to pomník ducha jedinečnélro,Žasně rozlišenéa odstíněnésensibility, ducha cítícíhoosurlnÝ a ironicky
paradox životnítak hlubocea vášnivě,jako doveďo jen několik nej1 - Stratra g-_15 ve vydánÍ P. \r. Stockově.

vzácnějšíchjeho vrstevnílrri.Jsou v něrn strany, kteréztlstanou,stt.apoznánímlrlubším,neŽ jaké snášísvětlo denní,strany,
ny obtíŽené
jasnovidné,jasno.
oko zachytilo halucinacedušepŤíliš
v nichŽ horečné
vidnéi v kŤečia bolesti; strany, v nichŽ se sestupujek poslednímzá.
vitrim lidskébídy, hrrizy a nicoty, a jiné,kterénesou na sobě odlesk
velik ch nebeskfch světel, těžkoŤíci,zda pŤedjatj'odlesk světel vynebo opožděnj'odlesksvětelzapadl$ch.Jsou v něm stra.
cházejících
roza nejstrašnějších'
ny popsanéznaky podobenstvínejšílenějších
ryté každou bolestía mukou, oŽehnutékaŽdfm ohněm, od temného
dj'mnéhoohně pekelnéhopo bílf očistnj'oheůekstasemystické.
Jsou v něm strany napsanéstylem, kter bude hovoŤit k lidské
duši ještě tehďy' aŽ snad.Ťadaimpulsťra inspirací Huysmansov ch
bud.emrtva a něma, nesrozumitelna,vyhoŤelj.troud;strany ne psané,
ale zryté stylem jedinečnj'm,kŤečovitj,m,pŤetíŽenym,horečnfm
a naléhavj.m,násilnjm, zmučenj'm,v bušnym a chaotickfln, Prostouplj.m nezapornenutelnj'mi světly, rozhlaholenjm místy jako
strašnéjakési varlrany, plesnj.m a okŤíďen m ve sv:ich chvílich jako
jas nebesky - strany zoranékouŤícímse bleskovj.p rydlem enthusiasmu nebo bolesti, stylem, kterf mrižešmilovat nebo jehož mrižeš
žítjako v živlu
nenávidět, jehoŽ se mrižešděsit nebo v němžmúžeš
jemuŽ se musíš
zdraví,
nezemského
vyšší,paradoxnějšisily i vyššího,
otevŤítnebo pŤednímžse musíšohradit, opevnit a odít trojí zbrojí _
bjt lhostejnj'.
všecko,všeckovyjma jediné:k němužnemriŽeš
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Mtadf Flaubert
Epilog romantismu

l
Francie splatila konečnědluh svémunejvětšímubásníku prÓzou,
Gustavu Flaubertovi: nedávno bylo dokončenoriplnékritické vydání
jeho díla,pŤesné
a správnéobsahem,dristojnézevnějškem.U Conarda
tŤechletech osnnáct objemnych svazk oktávoposledníclr
vyšlo v
vfch, z nich sed.mzaujímá Flaubertovo dílobeietristtcké,známá arcidílarománová a povídková,jako ,,MadameBovary.., ,,SalammbÓ..,
,,Citová vfchova.., ,,Pokušenísv. Antonína..atd.; jeden svazek divad.lo;pět svazkri jeho sebranélisty; dva svazky ,,Poznámky z cest..
a tŤidíly nepublikovanépráce z mládí autorova. Sebraná dílaFlaubertova vydána jsou s pečliv m a podrobn;im aparátem kritickfm; ponovéverse známjch děl, vyprávéjína zádávají varianty, pŤinášejí
kladě listinnéhomateriálu nebo jinjch dokumentri vznik, rrist a formaci toho kteréhodíla básnického,sledujíi jeho osudy po jeho vydání: soudy vrstevníkrii generacednešní;a jsou mezi nimi svazky jako
,'PokušenísvatéhoAntonína.., kteft z odbornéhopéra vypisují poměr básníkriv k historickélátce, jiŽ se obral, a oceĎtrjízprisob,jímŽ
vytěži|svfch pramenri;nadto všechny sYazky reprodukují ve faksimilech první náčrty i konečnéstránky rukopistiv autorovyclr.
Pro stud.ium básnickéhoa uměleckéhov:ivoje Flaubertova není
Ťícizatímjen
dnesještěani docenititohoto vydání;jest možné
možné
stručně,žeje teprve umožĎuje.Jest pravda, Že leccos bylo z papírťr
Flaubertovj.ch uveŤejněnojiž dÍive knižně a hlavně po časopisecb;
tak r. 1908vydal Louis Bertrand t. zv. ,,První pokušenísv. Antonína..,versi z r. 1849-1856 (která jest všakv pravdě versídruftou,nebof novévydání Sebranj'chspisri pŤinášipruníversi z r. 1848-1849)'

tak papíry z mládÍF]aubertova více ménědúkladněznali a ke svjm
pracímjich většímenšíměrou uŽili badatelé-specialisté
RenéDeschar.
mes, René Dumesnil, W. Fischer _ ale to všeckobylo zlomkovité
a vymykalo se většinou literárněkritickékontrole i diskusi. Ale není
obohacen tímto plnfm vydáním kritick m jen odbornf literárnl
historik, jest obohaceni prostj'čtenáÍ:dílam]ádíFlaubertova nejsou
pouhédokumenty básnickéhov1ivoje,jsou sama o sobě většinouhodnotná, umělecky zralá, esteticky cenná. Tak básnickérapsodieprÓzou,
,,T'anecmrtvjch.. a ,,Paměti bláznovy.. z prvniho svazku, v druhém
díle mysterium ,,Smarh.. a novela ,,Listopad.. a hlavně tŤetísvazek,
kterj. s názvem ,,Citová vfchova.. pŤinášizcelanov! romtin F]aubertttv, tiplně samostatn!a odlišni1oddíla vydanéhor. 1869,jež známe
jako ,'Citovou vychovu.., to všeckojsou dary vzácnéhodnoty umělecké,zralá básnická tvorba těžkéhozrna.
Jedno pňekvapuje a udivuje pŤímopŤi četbě a studiu prvnílro
svazku ,,Děl mladosti.., ktery pŤinášíďi|a itětstuta ji.nošstui
Flaubertova do sed'mndctého
roŘu..zralost a tvrirčíhotovost a uvědomělost
jejich autora. Flaubert píšev patnáctém a šestnáctémroce jako
hotovj' muž tŤicátnik, zjizven! životnímizkušenostmi'povjšeného,
místy ažledovéhopohledu na osud lidskj.; jako myslitel, kterj' zvážtlmnohé,co pokládá se v životě hodnotn1í'm
a shledal to lehkfm abezcennfm, d;fmema plevou; jako umělec,kterj'ví, v čemjest sílajeho
vise i vfrazu a kultivuje je vědomě a vytěžuje je plně. My, flaubertovci, věděli jsme ovšem,Že z devatenáctéhoroku mistrova jsou již
dokonalékrajináŤskéobrazy z Korsiky _ ale to byla prÓza pŤecejen
popisně vnějšková. Zde jde však o sloŽitá a paradoxní dramata lidskéhoŽivota' o boje a sváry lásky s nenávistí,enthusiasmuse skepsí,
lyrismu s misanthropií;zde jsou vytváŤeuy místy již typické osutly
lidské a sevŤenyjsou v několik stránekl V ,,Tanci mrtvjlch.., kde
Satan rozestírá pŤedKristem své velkolepě smutnévítězství,praví
pekelnéknížek Synu božímu:,,Co mně mŮžešučinit? Zničitmne? Poděkoval bych ti. Ulevit mj'm bolestem? Jsem pŤílišhrd . A učinit
mne štastnj'm? Toho nemt}žeš...
Pochybuji, že Satan ve Vignyho
,Eloe.. jest většív obryse.Nebo tj'ž Satan Flaubert v, jakf jest to
Dušc c iltlo 1:l
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znatel života,když poznamenává:
,,Ach, jest to podivuhodná věc ta
marnivost a já jí umím pěkně užít:d,ěldmzni genia bdsnÍkti
a ctnost
žen.,,Yěta, která svou jiskrou stojí na pril cestě
mezi Montaignem
a Nietzschem. V ,,Pamětech bláznov;fch.. nalézám
tento odstavec,
hodnf svfm velikfm synthetick;fm rysem,
svou hoŤkou,ale klidnou
melancholii a sv;fm spádem lyrick.fm, aby
se četl v nejzratejších
románech Flaubertovj'ch. ,'Jest pro muže
tolik lásek v jivotět Ve
čtyŤechletech láska ke konÍm, slunci, květinám,
zbraním, které se
tŤpytí'a vojenskfm stejnokrojrim;v desetiletech
láska k dívence,jeŽ
si s tebou hraje; ve tŤinácti letech Iáska k
dospěléženěs bujnjmi
ůadry, neboť,pamatuji se, jinoši zbožšnjišíleně
prsa ženina bíIá
a matná . . . Poslézeve čtrnáctinebo v patnácti
letech láska k dívce,
iež pticházi k tobě, trochu vic než..,i.u, méně než milenka; pak
v šestnáctiláska k jiné ženěaŽ do dvaceti pěti;
a pak -iruius,oaa
ženu, s níŽ se ozeniš.A pět ret po"ac;i miluje
se tanečnice,které
poskakuje gázová sukénka na masitj'c}r-stehnech;
poslézeve iriceti.
šestiláska k poslanectví,spekulaci' počtrim;
paáesáti
v
khostinám
u ministra nebo u starosty; v šedesátiláska
k nevěstce,která tě volá
okenní tabulí a na niŽ wháš pohled nemohoucnosti,
lítost za ninuIostí'..A tento odstavec, kterf zhušéujev
sobě melancholii celého
života lidského, psal _ hoch sedmnactitet1i,student,
kterf nežil
posud Iečve snech,touhách a knihách.
Všecky živly, které ustavují Flaubertriv básnickf
karakter, jak
jej znáš z jeho vrcholn;ich román
, naleznešjiŽ v těchto ,,Dílech
mladosti... Nejprve jeho drlslednj, pesimism,jeho
nevíru .,,esmyst
a čelživotnÍhoděje, jeho pÍesvědčení
o bezcflnostia marnosti všeho
a z toho plynoucí hoňk sarkasm metafysickj.,
opovrŽení vším
p-rrlměremlidskfm a lítost ke všemujeho
nadprrtměrui soucit s ním.
V prvnÍmsvazku,,DěI mladosti..j sou obsaŽenyaforistické,,Agonie..,
v. nichžšestnáctiletf hoch skládá svévyznání
víry nebo lápe"neviry
ávotní; pŤipomÍná místy aŽ doslovně veliké
|esimisty světo.,é,
Ekklesiasta, Leopardiho, Schopenhauera.Není
Boha, neníProzŤetel.
nosti, není vesmirnédobrotn není ani jistoty; jest jen
temno, ,,pro.
past za mnou' propast pŤedemnou..; podstatou
všechčinrilidskfch

jest marnivost a marnivost jest i v samémkonstatovánítoho; sláva
uení neŽlež:,,neuplyneani rok a červiseŽeroumrtvolu a pak jest tu
jen prach a pak nicota; po nicotě. . .nicota, tot,všecko,co ztistane...
A mladf Flaubert popisuje do všech odpudivj'ch detailri exhumaci
mrtvoly slavnéhomuŽe se samolibj'm dostiučiněním,že v|ožil prst
lidství. Vyhlea pokoŤeného
do všechran zmučeného
svrlj i čtenáŤúv
dávákněze, aby jej utěšil naukou svévíry, ale jeden hj.Ťís nevěstkou,
kdyŽ byl odhodil svéhoBoha, druh1fstará se o kuchyni. Svoboda jest
ilusí a boj o ni marností a pošetilostí;bída a neštěstívládnou nad
člověkem,bída nad lidem, neštěstínad králi a velikány, a tím urput.
něji, čímjsou větší.(Napoleon:,,ubohf velkf muŽ ubodanj' špendlíky
jako lev mouchamil..)Místy jest ti, jako bys četlohlas z Pascala, ale
Pascala bez víry, bez jistoty, bez Boha; Pascala, kter;f zkoumá
a obrací na ruby lidskou skutečnost a pŤirozenost, aby pokoŤil
v prach pfchu a marnivost lidskou.
JiŽ v těchto prvních pracích Flaubertovjch vystupuje jeho zá.
kladní rys: vúle a vášeil k pravdě. Flaubert nemrlŽea nechce stavět
poesii na ilusi. Tím se mu ovšem oblast poesie proti pfedchtidctim
jeho nesmírnézitžil.a,ale také-a v tom jest jeho tvrlrčíčin -pro.
hloubila. K tomu, v čemvidí poesii prriměrnf krátkozrakf člověk,
k těm loci communes,jako jsou jaro, mladá dívka, sĎatek, rodinnf
Život, moudré stáŤí,cítí Flaubert nepŤekonatelnf odpor; prúměrné
lidství jest cosi, co jej odpuzuje svou spokojenoublbostí,tupou sobě.
stačností, pŤežvykavou leností. Ve tŤicátém druhém roce napsal
v listě: ,,Den ke dni cítím,jak dálka, kterou se oďučuji v srdci od
svjch bližnich, roste, a jsem tím spokojen... Flaubert narodil se
opravdu s malou věrou v to, čemuse Ťíkáštěstílidské,a samo slovo
a pojem ten pokládal, podoben jsa v tom Hebblovi a jinfm velikfm
pesimistrlm, za cosi prostě neslušnéhoa hloupého,nízkéhoa vulgárního, za stravu všedníchsrdcí, za patoky, které lijí se jen do nejniŽšícha zcela mělkfch koryt.
Aprotostalsebásníkemsnu,velkosti,heroismu,odŤíkánÍ:
jemuživot
musit bjti dŤíveodhmotněn,nežmohl projíti branou poesiea umění,
Již v prvních pracích svéhoraného mládí nazhráFlaubert na lid-
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stvo, jak bude nazírati na ně celf svrij Život: s hr zou, s odporem,
s hnusem, s ironií, se sarkasmem, s hoŤkj,ma z|!m smÍchem,kterj
pálí více neŽ nejžhavější
slzy. Flaubert jiŽ v mládí svémje povaha
mnišská, asketa, kterf podezÍrá všecku Životní radost. ,,Již zce|a
mlád,.. píšev jednom listě, ,,uhádl jsem riplně život' Byl to jako
zápach hnusnékuchyně, unikající skulinou. Není tŤebajÍsti, abys
věděl, žeti zdvihá Žaludek...
odtud podivně vyvinutf, zvfšenf smysl Flaubert v pro všecko
nlzké,směšnéa pokoŤující
v Životě; jeho smysl pro grotesknosta po'tvornost Životní, pro životníironii, pro život jako necudn! a op|z|!
Žert. A cituji zase z jeho korespondence:,,Smutná grotesknost,..píše,
,,má pro mne neslfchanékouzlo, odpovÍdádrlvěrn1impotŤebámmé
pŤirozenosti,šaškovskyhoŤké.Nebudí ve mně smích,njbrŽ dlouhé
snění. Postihuji ji všude, kde jest, i v sobě. Proto rád analysuji...
ČtenáŤrimromán Flaubertovj'ch jest nezapomenutelnoněkolik
pratypti lidské}rloupostia komiky, jak je vztyčil básník v rozměrech
a postojích re{<rlhomérovskych,užasl1fchjaksi nad sebou samj.mi
a tím tajemnych až do mystičnosti:Homais, doktor Bovary, Bouvard, Pécuchet.K tomuto hoŤcekomickému a vj'směšněepickému
uměníjsou již náběhy v prvním svazku ,,Spisri mladosti... Čtešzde
mimo jiné,,Lekci z pŤírodopisu:druh ÚÍed.ntk.,,
jskousi humoresku,
v níŽ šestnáctiletf autor studuje a popisuje podrobně pitvorné manfry maléhofrancouzskéhošosáka.Groteskou většíhostylu jest již
podivná, pŤíkŤe
naturalistická povídka,,opilÝ a mrtvf .., líčící
souboj
dvou slavnfch pijákri rabelaisovskéhoformátu. Povídka jest paradoxním hymnem na opilství, na tuto ,,nejsladší,nejušlechtilejší,
nejctnostnější,
nejÍilosoÍičtější
všechvášní..,,,kteránebudepodvedena
a nemá zittka, vášeů,jíž mrižešvždycky slouŽiti..; vedle toho jest
plna obšírn:f'ch
ritokrl na všeckypočestné,
rozšafné
a rozumnéčinitele
společenského
poŤádku,a pŤedevším
na Íilantropa,osvíceného
lidu.
mila, kterf odtud se swjm pokrokáŤsk1fmnáboženstvímstává se již
terčem neustávajícíchrišklebkúa rltokrl Flaubertov ch, aŽ se na
konec vykrystalisuje v ohromnÍ typ dokonalé,osvícené,moderní
prostŤednosti,v lékárníkaHomaisa z ,,MadameBovary...

2

Flaubert byl člověk dualistickf. Jako Goethťrv Faust, kterého
tolik miloval, mohl Ťício sobě: ,,Zwei Seelenwohnen, ach, in meiner
Brust... Flaubert znal sám sebe dokonale,pronikal ke svj.m koŤenúm
kritickj'm zraken jako málokdo druhf a Ťekl pravdu o sobě, kdyŽ
napsal: ,,Jsou ve rnně d.va rozr znění lidé, jeden opojenj, Ťevem,
lyrismem, velikj.rni orlími vz|ety,všísonornostívěty a všemivrcholky
myšlenky;a druhy' kterj.}rloubá a hledá pravdu, jak jen mriŽe'kterf
vyzdvihuje drobnj. faktík stejně mocně jako fakt velkj., kterf by
vám rád dal procítit skoro hmotně věci, jeŽ vytváŤí.A ten rád se
lidskj.ch...
směje a libuje si v živočišnostech
polohy,
které se obyčejněu lidí vyluobjímala
duše
Flaubertova
exaltace, enthusiasmu,lyrik,
člověk
jedné
v
něm
byl
straně
čují:na
šírou
melodickou větou _ na
kterf kypěl a vŤel,kter;f rád se vyléval
druhéstraně nedrivěŤivya pod'ezíravf misantrop a ironik, kterf slídil
po ohyzdnostech a groteskníchsměšnostechživotních,jenž hledal
i .',královské kštici a usvědčovaljimi život ze sprostoty a nízkosti.
"si oba živly projevují se již v prvních pracích Flaubertova mládí;
ležítu těsně veďe sebe, smíšenyčastoještě: diferenciacejich jest
právě dilem vj.voje. Flaubert básník, Flaubert myslitel jest, moŽno
ňíci,hotovj' a zra|y jiŽ ve dvacátémroce: nic podstatnéhonezmění
jiŽ jeho vise Životnía básnické.Ale Flaubert umělec jest v této době
ještě v plénkách.Flaubert v těchto letech jest ještě abstraktní romantik a básnickj' rétor _ ne tv rce lidí, ne stavitel lidskjch typtt'
ne budovatel složitj.ch dramat duševních.
Všecky qfznamné a objemnépráce mládi Flaubertova jsou ryze
subjektivní,s podkladem autobiograÍick:fma v tom smyslu jsou čiŤe
romantické. AutobiograÍii jsou,,Paměti bláznovy.., autobiografií
rázu jest i ,,Smarh.., první skizza
,,Listopad'.., autobiograÍického
k ,,Pokušenísvatého Antonína... Yšecky prlsobí na tebe dojmem
byronovskébásně rozlité v prÓzu; děj co nejskrovnější,častoryze
konvenčnía mlhavf, jest zde jen proto, aby navlékaljak tak na svou
nit nekonečnémeditace a rapsodie, vflevy a wfkŤiky zmučeného
nitra mladfch muŽri, kteŤísi zhnusili svět a život a proklínají svého
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stvoŤitelea jeho dílo.Rytmickou prÓzou, častonádherněkolorovanou
a místy jiŽ kovově zvučnoua pŤesněrytmovanou, ale pŤi delšíčetbě
pŤecemonotonní,vylévajína čtenáŤe
svá nitra otrávená melancholií,
žlučí,neuspokojením:prozkoumali skladbu světovou a ustrojeníživotní a shledali všecko pust m a prázdnfm mechanisrnem;prošli
dějinami a mají dojem, Že brodili se blátem prosáklfm krví; vkročili
do společnosti,ale uprclrli z ní ihned, jinak byli by se zalkli ošklivostí
a sprostotou;vnikli do labyrintu veleměst a vynesli odtud jen smích
utiskovatelriv a malomocnf vzdor utiskovaného;vrhli sít do mofu
lidstvÍ a nevynesli z něho nic neŽ trochu kalu, kter1i na chvíli hraje
měĎav]f'mibarvami v pŤísvituměsíčném;
okusili všechvášní,aby jim
zbyla v ristechjen odporná pŤíchutblínu;poznali zbabě]oumarnivost
ctnosti, sprostou síIuohyzdnosti a nudu všeho.Na chvíli upoutala je
snad žena,ale jen jako vidina, která se ztratÍ, zmizi, jížse nedotkli
nebo dotkli jen jednou:v ',Pamětechbláznovfch..jest to nedostupná
mladá ženaa matka, jižvzlvá a zbožĎujejen z dálky bázlivj' jinoch,
v starším,,Listopadu.. karakteristicky nádherná nevěstka, bytost
zce|arozmarná a bezcílná,symbol ,,neužitečné
krásy.., která neslouží
ničemu,leda tomu, aby kontrastem svět činila ještě pustši a méně
snesitelnj'.
Tito mladí muŽi nemohoužítve společnosti,jsou neschopnizalo.
žiti rodinu, nemají v bec k životu potÍebnéhoegoismu, hrubosti
a otrlosti. Jsou to citlivky, mimosy, neustále bouŤenéa hnusené
každj'mdotykem skutečnosti.o reku,,Listopadu.. praví se tu karakteristicky: ,,VeŤejnéneštěstia bolesti hromadnézarmucovaly jej jen
prostŤedně,Ťeknui, Že litoval vÍcečíŽk v kleci rozpínajících
kŤídla,
když svítíslunce, neŽ zotročen1fch
národrl; byl již takov1i. ByI plnf
delikátních skrupulí a opravdovécudnosti, nemohl na pŤikladsedět
u paštičkáŤe
a vidět, jak chudák na něho hledí,aniŽ se zarděl aŽ po
uši; a vycházeje dal mu všecky penize, jež měI v ruce' a rychle
uprchl. Ale shledávali jej cynickj'm, poněvadžužívalpŤesn1fch
slov
a Ťíkalnahlas, co jiní myslí potichu... Rozumí se samo sebou, Že
takovf čIověknem Že se oženitia jest odpuzován od sĎatku vícenež
od neňesti.,,Svéstimladou dÍvku? Byl by se pokládal méněvinnym,

kdyby ji byl znásilnil: pŤipoutati někoho k sobě bylo mu horšíneŽ
zavražclitijej.Myslil vážně,žejest ménězla v tom, zabíti člověkanež
miti dítě: prvnímu béŤeteživot, ne život celj', ale polovici, nebo
čtvrtinu, nebo setinu té existence,která se skončí,která by se skon.
čila bez vás; ale vriči dítěti, Ťíkal,nejsteJiž zodpovědni za všecky
s|zy, ježprolije od kolébky do hrobu? Bez vás bylo by se nenarodilo.
A zrodíse, proč?Pro vašepotěšení,
a zajisténe pro potěšenísvé.Aby
jméno,
jméno
neslovaše
hlupákovo? Ale stejně bylo by platnénapsat
je na zeď, k čemučlověka,aby nesl bŤemenotií nebo čtyŤpísmen?..
A rozumí se také, Že není zaměstnání,které by mu vyhovovalo, že
bude žíti mimo společnosta její utilismus, odsouzenj' k zahynuti
v nejčernější
misantropii.
Pro pochopeníbásnického,pravního i uměleckéhostavu Flauberta
zvláště driležitéjest ,,starémysterium.. Smarh;psal je mlaďk osm.
náctiletf. Smarh jest v1ichodisko,,PokušenísvatéhoAntonÍna..;jest
to poustevník pokoušenj,Satanem, naivní a prosté srdce mučené
složitoubědou životní.Jako později svatéhoAntonína (v nezapone.
nutelnéVI. kapitole) vynese nyníi Smarha Satan na kŤídlecha objeví
mu nesmírnost vesmíru, bezmezí sil, slepotu a bez čelnost, naďidskost a mimorozumovostvšehodění,a vyšine tak z osy prostésrdce
Smarhovo, nakazí je závratí a nejistotou nekonečna.Pak ukáže mu
malost lidskou pfed pŤírodou;korupci civilisace a rozk]ad všech
institucí společenskfchi církevních;poslézevybouŤív něm všecky
vášně od smyslnosti do ctižádosti _ když byl zbrutalisoval jeho
rozum' popleníi jeho srdce. A to všeckok jednomu cíli: aby ukázal,
Že on, Satan, jest pánem Života a ne Búh a Že člověkjest jeho loutkou.
Potud nešlaby invence Flaubertova za byronism a nad byronism.
Ale Flaubert šel dále, domyslil velkolepě pesimism romantickf.
jakéhosi metafysic.
Vedle Satana postavil Yuka, grotesknípŤíšeru,
kého Calibana, prostou podlost a surovost hrubé moei, a ukázal,
Že pánem světa není ani Satan, nj'brŽ tento Yuk, Caliban. Smarha
dovede obrodit po riplnémpopleněníjeho Satanem jen jedno: Poesie.
Poesie, praví Flaubert, mohla by spasit svět. A tuto Poesii rozdrtí
svfm surovfm objetímnakonec Yuk.

Satan dovede zaplakat, Yuk dovede se jen chechtat; Flaubert Ťekl
zde posledníslovo pesimismu: pánem světa není Satan, hrdéa pyšné
zlo plné poesie, nfbrŽ Caliban. Yuk jest koncepcí Životní misan.
tropické víry Flaubertovy známé jako panmuflisme.'nakonec vyjde
ze všehovítězkyní všeobecnápotvornost a zvÍi.eckost,sprost;i bru.
tální chechtot, surová síla; ta zabije poslední těchu, poslednímož.
nost obrody zestárléhosvěta.
Srovnej ještě poněkud Smarlza s Pakušenim suatéhoAntonína
a změŤíš
tak počátečn;im
a konečnj'mbodem celf v1fvoj F.Iaubertriv.
jest
Smarh
krajně subjektivní; Flaubert podává tu své Životní
a mravní credo, pozvolnou otravu a pozvolnf rozlrlad svéhonaivního
hrďnného srdce.Flaubert však brzy potom došelk pŤesvědčení,
které
ne morně hlásá ve svjlch listech po cel;i životaž na sám konec jeho:
literatura musí bj.ti neosobnt:umělec nesmíse nikdy projevovat ve
svémdíle,zpovídat se v něm, mluvit z něho jako člověks člověkem,
h]ásat jím něco. Umění.zá|ežípod|e něho právě v tom: vytvoŤiti ze
životních zkušenostítltvar nadosobnÍ.Paradoxně napsal r. 1852:
,,Umělec musí se zaŤídittakovfm zp sobem, aby budoucnost věŤila,
že neži}'.,,
Proto k]ade nyní tak vysoko Shakespeara nad Byrona;
Shakespearejest mu samo naďidské odosobení:,,Nevímeani, byl-li
vesely nebo smutnlil"
,,Pokušenísv. Antonína..jej lákalo a svádělo; ale Flaubert zŤeklse
ho na dlouhou dobu: bylo pŤílišosobní.Chtěl dŤive umělecky tak
zesílit, tak vyspět, aby dal tomuto sujetu objektivnou, nadosobní
formu. A proto dŤívenapíše,,Madame Bovary.., tuto školu své
obraznosti, tuto kázeĎ svého subjektivismu; ,,Maďame Bovary..,
o nížpravil, že jest jeho ,,nesl;fchan vfkon.., v níŽ všecko,sujet,
osobyatd. jsou ,'rnťrno
mne,,1,,Madame
Bovary.., pŤinížučilse pozorovat a sledovat život nejvšednější,
pŤi níŽučil se zaďivat se na věci
nejmenšitak intensivně,aŽ nalily se ve velkost arozzátily se v poesii...
A lrdyŽ vrátí se po desetiletíchk,,Pokušeni sv. Antonína..(míním
jeho konečnouversi), invence a koncepce jeho dopadne pak zcela
jinak než koncepce a invence ,,Smarhova.., právě protilehle. Ve
',Smarhovi.. byla Věda sv1fm pochybovačstvímusoustavněnou ni.

čitelkoulidství a Poesii (ovšemlyrické poesii) pŤipadl děl obroditi
lidství; v ,,Pokušenísv. Antonína.. naopak Věda jest velikou inspi.
rátorkou životníradosti. Báseri končíextasísvětcovou,kterj'proniká
dění a jest štasten- poznáním.
do tajri a skr šívšehopŤírodního
Jest to ovšem optimism velmi podmíněn1i,štěstívelmi zeslrromně|é,ryze kontemplativnéa theoretické _ ale pŤeceoptimism a pŤece
konci,,Smarhovu...
a brutálně zouÍalému
štěstív poměruk čiŤe
Zatim vešla do Života a díla Flaubertova Věďa, poznávání, pozo.
rování, studium objektivnéhosvěta. Umenšila riděl obraznosti, ale
prohloubila jej také. Stala se Flaubertovi nástrojem umění, ale ne
ničitelkoupoesie;naopak: její obroditelkou.Promj'šlíšJiÍádně v vojov1fpŤerodFlaubertriv od byronovského,,Smarha..k jedině flaubersv. Antonína..,m žešteprve pochopiti myšlentovskému,,Pokušení
ku Flaubertovu, Že věda a umění,rozdělenépŤizákladně, setkávajíse
na vrcholu pyramidy.
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Největšívšak pňekvapení,které strojí flaubertovcrim ,,Díla Ítlaromán tedy
dosti..,jest rozměrnj'román,,L'éďucationsentimentale..,
jako
proslulédílo Flaubertova muŽství,vydanér. 1869,
téhoŽnázvu
a takéinspiracía invencínedalekéjemu; román, kterj'vytvoŤil mladík
tŤi a čtyŤiadvacetiletf v letech 1844 a 1845, zce|a zta|éjiž a hluboké
dílo básnické,jeŽby každ! jinf autor klidně uveŤejnil.
nic menšíholeŽ ztozeni
Tato první ,,Vychova citová.. nepŤináší
Flauberta uměIcea jest ve všem všudy pŤimf prolog k ,,Madame
Bovary... Mluvil-li k tobě posud v prvních dvou svazcích,,Děl mladosti.. mladf básník a myslitel a podával-li se posud pŤímo,subjektivně, častov první osobě singuláru, zde po prvé se objektivisuje:
nepodává referátu o Životě a světě, nfbrž do značnéhostupně jeho
skladbu samu. V této ,,Citové vj.chově.. vytváŤí Flaubert po prvc
Životní i uměleckou: po prvé dává ti proživat aznik
svou kornposÍcÍ
sám
skutečnosti, doiem a pocit jejiho zrozeni. Zde po prvé na|ez||ormu
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uměleckou,formu velikou, mocnou' zákonně pí.Ísnoua proto pŤesvědčujícia otÍásajÍcía ryze svou, kterou ve všech svych pŤíštích
díIecha pŤedemv nejbližším
a nejmolrutnějším
znich, v,,Madame
Bovary.., již jen prolrlubuje, dotváŤí,vyvijí a dovršuje.Jest
zde po
prvéudeŤenona celf noqi uměleck pathos.
Román této ,,Citové v1ichovy.., mluveno co nejstručněji,jest
román klamri životnícha rozčarovánÍz nich, román iluse
a clesiluse,
a romány iluse a desiluseŽir.otníbudou jiŽ všeckypŤištiveliké
románové skladby Flaubertovy. I)va mlaď venkovští pňátelé,
Julius
a JindŤich, vclrázejí v této první ,,Citové v:ichově.. do
Života plnÍ
ilusi a vycházejíz něho vystŤízlivělí,kažďy
ovšemjinak vystŤízlivělj..
V tom jest invenční
a zčástii komposiční
obdobamezi prvnía druhou
,,Vfchovou citovou..: takétam dva mladí pŤátelé,druhovéz koleje,
Moreau a Delauriers, učinicelou Ťadupokoiujícícha hoŤkfch
zkušenostíživotnícha vyplynou nakonec ze životabědnjmi trošečníky
rozdíl jest však pŤedněv povahách obou pÍátel (Ju]ius
a Jindňich
jsou na počátku oba romantikové; Moreau jest
sice romantik, ale
Delauriers člověkpraktickf) a po druhév trvání školy životnl (prunt
Vfchova končíse dvacát m šest;fma sedm1Ímrokem obou pŤátel,
drulrd vede je až na sám práh stáŤí).
Vlastní dramatickou akcí prvnÍho románu Flaubertova jest rornantická láska JindŤichova k paní Renaudové,k Ženě groteskního
starého.pedagoga
a majetníkapensionátu,v něrnžbydlí a stravuje se
mladf student v Paňíži,zatim co pŤíteljeho JindŤich ripína venkově
jako bezqfznamnf riŤedníček.
Ukázati lásku romanii.kou, t. zv.
grand'amour a grand.epassťonjako sebeklam a dáti zroditi se
citu
skutečnostnému
z vystŤízlivěniz tétoiluse, jest zde cílemFlaubertovfm a za nímpostupujestejněvytrvale jako obezŤetně.
Mistrně ukáže
pŤedněkalnéprameny tohoto domněIevznešeného
a jedinečného
citu.
JindŤich sní nejprve o štěstív bohatství;a teprve když byl se vzdal
tétochiméry,nahraŽujeji touhou po Ženě.AIe na svou Emilii nebyl
by pÍipadIani pak, neb1ftrady cynickéhopatrona, pŤíteleMorela.
Jak
jemně jest napovězenopotňebousamoty, kterou pociíují
oba milenci,
kdyŽ minuly prvnÍ extase erotické,žeiluse umdlévátA jak v témŽe

smyslu drislednějcst motivován jejich utčkdo Ameriky: jest to vlastně ritěk pŤedvystŤízlivěníma rozčarováním,která by jinak dostavila
se s ne prosnostípodzimu,jenŽ nastupujepo jaru a létě.,,Un bonheur plus vaste ils le plaqaientailleurs, dans une patrie nouvelle."
V Americe doufají nalézti novou vlast svémublednoucímuštěstítak hovoňírozum ve službáchiluse a jako nástroj lstivéhopodvědomí.
Pravda, zabil'ená touto hrou, praví prostě: Dojmy, dojmy, nové
dojmy, aby nás odvedly od chudoby nitra a jeho pouštěl
Za prvéplavby do novéhosvěta rozpoutává jiŽ F]aubert pištivou
píseůkozlich měchti ze satyrskéhodramatu. Kapitán lodi nemriŽe
pochopiti jejich touhu po moŤi, on touži po domku na pevnině každf po tom, směje se básník, čehonemá. Na lodi jest černoch
Statoě, kter paroduje svj'm životem bezděky dobrodrrrŽstvíJindŤipíišel do Francie
chovo. ,,Jeho otec prodal jej za balíčeklrŤebíkú;
jako sluha, ukradl hedvábny šátek pro komornou, kterou miloval,
poslali ho na pět let na galeje; vrátil se z Toulonu do Havru pěšky'
aby spatŤilzase svou milou, nenalezljí však a vracel se nyní do čer.
nošskézemě. I on prodělal svou citovou vfchovu... (186.) GroteskJindŤich trpí za pŤeplavbykrutě
nost scéna situací se zpňízvučlluje.
moŤskounemocí,a za li rozčarováníroste. Emilie jest zcela zdravá
a zaměstnává se na lodi co nejpŤíjemnějipo svém vkusu. ,'Jednou
napadlo ji upécikoláč,kterj'chutnal vj.borně všem,mimo JindŤicha'
jenŽ nemohl ho okusiti, poněvadžmoňeten den bylo velmi zlé.Nevím
viděti ji v kantině s kuchaŤem,s lokty
také,byloJi by mu pŤíjemné,
vykasanj'mi aŽ po ramena' s rukama ponoŤenfmado másla, celou
pomouěněnou.Ženy tohoto druhu mají podivnÓ ttranie;tato na pňíklad milovala vrini pálenéhorohu a zbožĎovala ocet, pila jej po
lŽících...(188')
Pobyt v Americe rozčarováníJindŤichovorychle dovrší.JindŤich
pozná zde drsnou skutečnost,boj o skfvu chleba, nesnáze hmotné,
bídu, a to všeckouspíšírozklad jeho iluse erotické.Flaubert ukázal
zde svémistrovství psychologiclrétím, Že toto rozčarovánívedl pŤes
uraŽenousebeláskuJindŤichovu.Emilie uvykla hleděti na něho jako
na genia' na velikého muže, na ,,vtělenou sílu..,a nyní, co mohla

v něm viděti nežbezradnéhotrosečníkaa slabocha, kter1i nedovede
se nikde zachytiti? NemťrŽe
jí b}'ti jiŽ modlou,kterou jí bj'val, nebude
moci zabírati pŤední jiŽ nikdy pÓzu reka a polobohat Pro romantika
jako byl JindŤich jest to motiv k erotickémuvystŤízlivěnísilnější
všech motivri jin1ich.
Z tétotragikornickésituace neníjinéhov chodu neŽ vrátiti se do
Francie. ,,NevÍm, proč,zatoužili oba spatŤiti PaŤiž,ani kdo z nich
o tom hovoŤi]dŤíve,ale tento návrh návratu byl pŤijat se stejnou
radostíjako pŤedosrnnácti měsícinávrh odjezdu...A aby ironie byla
vrchovatá: nyní, kdy v nitru nitra svéhovědí oba již,že návrat do
Francie rozvede je navŽdy, ,,jejich uspaná láska probudila se náhle
pŤedštěstím,které se jim zase zjevovalo v neklamnébud.oucnosti'
iluse, která se pŤidružilalr ilusím ostatním a jíŽ byl JindŤich ještě
oklamán...(231.)Ve Francii nastane,co jsi tušil:oba milenci klidně,
zvolna a tišese rozejdou:Emilie vrátí se ke svémugrotesknímumuži,
JindŤich ke sv1fmprávrim. Jeho citová vfchova jest d.ovršena.
Iluse
opaďa, zbyla skutečnost;skutečnostnení právě nic neŽ vj'sledek
rozčarováníz iluse: rodí se v tu chvíli, kdy iluse umírá. Z JindÍicha
stane se skeptik, kter koŤistíz ilusí druhfch: člověk na povrch počestn1fa Ťádnj.,ale uvnitŤ a vpravdě egoista a cynik nejstudenější
observance, ,,kter;f snaŽil se míti všecky Ženy, vykoŤistiti všecky
muže,vylichvaŤiti všecky dukáty... ,,JindŤichnaučil se Životu, jako
by se měli učiti lidé jízdě koĎmo: počals divokfmi koĎmi, kteŤívás
mohou zabít prvním skokem, ale kteŤi vám brzy ukáží,jak se musí
člověk zaŤidit...
obdobnf jest z počátkui osud Juliriv: i on procházívystŤízlivěním
z iluse, které rozhodne o jeho poměru ke skutečnosti,stane se mu
kriteriem jejího hodnocenÍ,pŤinesemu peYnou methodu Životní.Ve
svémvenkovskémměstečkuzamiluje se do herečkykočovnéspolečnosti, kterou si pňebásnív princeznu; nevidíji tím, kj'm jest, nj'brŽ
prismatem romantickj'ch loh, jež hraje. Ju]ius pažádá dopisem
JindŤicha, aby mu koupil v PaŤíŽia poslal sáček,kterj' chce dáti
darem slečněLucindě; kdyŽ však tento sáčekdojde,jest jiŽ po ilusi:
kteréhosi dne celá společnostnáh|e zmizela, a otec Lucindin za-

pomněl wátiti sto frankri, kterévyprljčilsi od ctitele dceňina;uražená
láska Žene Julia po stopáclr prchajícímilenky: dostihne ji, ale jen
proto,aby viděl, jak se objímás Bernardim:,,myslím,Že se smáli a že
m]uvili o mně... RozčarováníJuliovo jest tím větší,že byl oklamán
i jako básnik: patron společnosti,aby jej učinil jejím povolnj.m
hostitelem, sliboval mu provozovati jeho drama. Následky tohoto
surovéhovystŤízlivěníjsou rozlrodnépro celj' Život Juliriv: z Ju]ia
stane se hlubokj a zásadny pesimista,kterj.vzdá se Života navždy:
nechce žiti Života, ktery jest sám klam a maln' nj'brž sloužiti snu,
jenŽ jest jediná opravdová skutečnost.,,Ach, jakálež jest Život,..píše
JindŤichovi do PaŤíŽez prr'ního dojmu svého rozčarování,,,jaká
hoŤkost,jen mysliti na tol Vidíte-li listí,zvadne v okamžiku;dotkněte
se plodu a zhnije; sledujteněco a proměníse to ve stína fantom a i ten
vám unikne a zanechá vám méněnež nic, \'zpomín](uiluse, lítost
snu."
Flaubertova básnická sílatvrirčíjest zde v tom, Že ukazuje, jaktáž
zkušeuostživotnímá protivnj. dosah a vyzlam ve dvojí rúznéorganisaci duševní,jako tfž rider vyvolává zcela rtrun! zvuk ve dvojím
kovu, jehožse dotknul. Z JindŤichaučiniloerotickérozčarováníhrubého kariéristu a surovéhochytráka a požitkáŤe,z Julia velikého
kontemplativnéhountělce, básníka-asketu,kterf se cele odosobnil
a proměnil v pouhj'a ryzi nástroj pro meloďi nadsvětnou.Julius béŤe
odtud všeckuskutečnost,všechenživot jen za látku k snúm,k poesii,
k tvorbě; JindŤich naopak všeckasvá krátkodechá pŤání,všecky své
nízkéa krotké sny obracív nejbliŽšía nejpohoďnějšíživotnískutečnost. Na dlouhfch a dlouh1ichstranáclr hymnickéhopovznesenístylovéhol vyzpíval Flaubert mravní pŤerod Juliúv, jeho v1ichovu
oitovou, rozumovou' estetickou, kritickou, společenskou,jeho neustálj. povolnj.rr1sta vj'voj v bytost absolutně volnou, neobmezenou
žádnfm pňedsudkem,žádnlm pokrytectvim, Žádn1imapriorismem,
prostou všech ilusí, jeho nanejv.Ýšrizkostlivé a oddané tňíbeníse
1 - Jsou to hlavrrě str. 141-146; 156_166; 255_287;303-311
,,oeuvres de jeunesseinédites..,
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a brouŠenise v obiekttukrajně citliv1f a vrrímavyke vŠemnejprchavějšíma nejkouzelnějším
lrrám ilusivnéhosvětovéhozávoje Májina.
,,Nemiluje svévlasti, pochopil lidstvo; nejsa ani kŤes.éanem,
anifilosofem,měl sympatii ke všemnáboŽenstvÍm;
nepodivujese vice,,Tour
de Nesle.. a Zapomenuvrétoriky,cítil všeckyliteratury...,,Dobro.
volně a jako král, ktery zŤikáse tr nu v den, kdy jej korunují,vzdal
se navŽdycky všeho,co jest moŽno vydělati nebo koupiti ve světě,
rozkoší,cti, peněz, kouzel lásky a triumf ctiŽádosti; Ťekl svému
srdci, aby zastavilo svébouŤe,a svémutělu, aby umrtvilo svéostny;
na sobě i na jin;ich studoval složitéustrojí vášnía icleí;rozbíral se
nelítostně,pitval se jako mrtvola a nalézalčastou sebe jako jinde
chvályhodnémotivy v činech,ježjsou odsuzovány,a nízkostna dně
ctnosti. Nechtěl ničehosi váŽiti, šlapalpo všema riplně; aŽ do posled.
nÍho rikrytu obracel na ruby dobré city, rozezvučujedutost slov,
hledaje v rysech tváŤí skryté vášně, nadzdvihuje všecky masky,
trhaje závoje, svlékajevšeckyŽeny,vnikaje do loŽnic, sondujevšecky
rány' ryje ve všechrozkoších'..
,,A tak měl velmi málo ilusí'ačkoliv
byl, pravíte, v klasickémvěku ilusí; nesnil ani o etherickéženě,ani
o zlepšení
pokolenílidského,ani o láskách s Andalusankou,ani o kygondole,
tarách v
ani o bytosti, která by pochopila jeho srdce, ani
o víŤe,která by napojila jeho duši, a o jinjlclr věcech téhoŽtěsta,
s nimiž se potkáváš ve feuilletonech...A jinde. ,,Žije v stŤízlivosti
a čistotě,sně o lásce, rozkošia orgii... ,,Netoužíjiž po smrti jako
netouŽípo Životě; a tak smrt nadejde mu bez děsu, jakoŽ Žije svúj
živott:ezproklínání...,,Jeho
největširadosti jsou západ slunce,šum
větru v lesích,zpěv skŤivaníza rosy; obraL větnj,, sonornír1im,schj'lenj. profil, stará socha, záhyb roucha skytaji mu dlouh1fchextasí...
,,Účastníse v modlitbě kněžské,v pádu pŤemoženj.ch,
v zuňivosti
dobyvatelri;má opovrženike katanúma lásku k obětem;miluje ruch
kadidelnic, záŤ šavlí damascenskj.ch,risměv Žen; sbírá rozdrcené
květy, hladí zvíŤata,hraje si s dětmi; lituje sytosti boháčovyjako
hamižnostichudákovy; má stejně soucitu k nadějímjako k zhnuse.
ním, stejně shovívavostike štěsti jako k neštěstÍ.
Bez enthusiasmu
a bez nenávisti rozněŽĎujese pŤedtím, co jest slabé,podivuje se síle

a pokleká pŤetlkrásou.,, ,,Když dospěl vrcholu pyramidy, cestovatel
má ruce rozedrané,kolena jeho krvácejí, poušťjej obkličuje,světlo jej
pohlcuje, drsny vzduch Žehne mu hruď; zlomeny navorr a oslepen;f
jasem lehá v agonii na kámen, do stŤcdu koster ptákri, kteŤísem pŤišli
zemŤit. Ale povznes hlavu! PopatŤi, popatŤi a uzŤišměsta sc zlatymi
dÓmy a porculánovymi minarety, bazény obklopené mramorem, do
nichŽ sultány pňicházejí se koupat ve chvíli, kdy měsíc modÍí více
stín lesíkri, zprú'sr'itĎuje stŤíbrnou vlnu studní. otevŤi zrakl otevňi
zrakl Tyto zprahlé hory nesou ze|ená udolí na svyclr bocích, písně
lásky pějí se pod těmito bambusovymi chatrčemi a v těchto starfch
hrobech staŤíkrálové spí pod korunami. V oblacích slyšíškŤik orl '
zvonky klášterní zaznivaji r' clálcc; hie, tam karavany ctávají se
v pochod, bárky plynou po Ťece;lesy se strou, moŤese dntc, obzor se
dlouŽí, ďotfká se nebes a mísí se s nimi. Hleď! Nastav ucho, slyš
a pozoruj, Ó, cestovateli, Ó, mysliteli; a tvá ŽízeĎ bucle utišena a celf
tvrij Život pŤejdejako sen, nebot budeš cítiti, jak tvá duše oďcltázíza
světlem avz\étá v nekonečno...
Není nejmenší pochyby: Juliris jest vlastní podobizna Flauber.
tova, krev z krve jeho a dech z dechu jeho. .Iako Juliovi i Flaubertovi
stačila jeďná zkušenost Životní, aby byl vyléčen z touhy po všech
ostatních, jediná brutální desilrtse, allv nalezl k životu sv j typick!
postoj heroicky odmítaqf, aby se uzaviel navŽdy v celu mnišskou
a proměnil všechen Život jen v podstavec pro sen' umění, dílo básnické; aby žil odtud jen Životem pouze kontemplativnym, ryze naziravym, Brcg fleary7tlzoq Flaubertovo pojetí umělce jest totožné
s pojetím Leonarda da Vinci: umělec buď zrcadlem světa a života
a proto, abys mohl byti spravedlivj'k jeho jevrim, abys mohl zrcaďiti
je pňesně, určitě a jemně, buď klidn1i a nepohnutf i nezkaleny: vzdej
se vlastních dramatickfch bojri a zmatkri. Jako mudŤec indick-v nebo
čínskf trvej v klidu ve stňedu světa a Života, nesmíšen s nirni, záro.
veĚ i povyšenf nad všecky jevy i citlivj'ke všem.
Není pochyby, stojíš zde pŤed koncem romantismu' Ira samém
prahu tohoto konce. Rousseau a ostatní romantikové pojímali umělce
jako vášnivce, propagátora, apoštola nov1fch a lepších forem život.

ních;zde pojímá se jako asketa, mudŤec,aědouct,t. j. čIověkprostj'
všechilusí, buďteŽ sebe ušlechtilejší
a velkodušnějši.Naděje, zasahovati v život a pŤetváňetijej, vede romantiky, a ne-li ta, alespoůpňesvědčení
a jistota, žejest možnoze svéhoid vyjiti a se sděliti, nalézti
jemu ozvěny a pochopení.To všeckojest však mladémuFlaubertovi
bludem, pošetilostí,ilusí. Púvodni dualism romantickf rozpadá se
u něho v atomism,pňecházív pŤesvědčení,
že jest nesmirnémnoŽství
entit duchovfch zcelenj'ch a v sobě uzavŤenfch, které nemohou
pochopiti se, sděliti se, splynouti, porozuměti sobě,kterévšudenesou
s sebou žaláŤsvéexistence,a čímvášnivěji, nepokojněji a bouŤlivěji
se chovají,tím vícejej cítí'nebot tím bolestněji otloukají se o mŤíŽe,
ježusilují proraziti. První,,Citová vfchova.. dospívápŤímok tomuto
v;|rsledkua vyslovuje jej pŤímo- v tom jest mezníkow}její vfznam
v uměleckémvyvoji Flaubertově a ne jen v něm, nj'brž i v celém
v;fvoji modernítvorby básnické.
JindŤich a Julius ,,měli pošetilou myšlenku..,jak praví básník,
a odcestovali spolu na čtyŤiměsícedo Italie; společn1i
pobyt v Římě
rozveď je však riplně, zde pochopili, že jsou si riplně protichťrdní
celj.m ustrojenímsv1fchbytostí. Rozplynuly se iluse o lásce, rozplfvají se nyní iluse o pŤátelství.Každá v[ra, že moŽno jest vyjíti ze
svéhojá, dorozuměti se s druh1fm,že ďva lidé mohou stejně mysliti
a cítiti, že dvě srdce mohou bíti stejnj'm rytmem, jest klam. ,,Život
míjí tak v podvodn;fch sympatiích' v nepochopen ch vflevech; ti,
kdož usínajína stejnémloži, sní v něm rúznésny, člověk tají své
myšlenky, zatlačujedo tmy své štěstí,ukrj'vá své slzy; otec nezná
svéhosyna, ani chot chotě, milenec neŤiká celésvé lásky milence'
pŤítelnerozumi pŤíteli,slepci, kteŤínazdaŤbrihtápají ve tmách, aby
se nalezli, a kteŤínaráŽejína sebea zraĎujíse, když se setkali...(300.)
Takovéjest posledníslovo hoŤceheroického,asketickéhopesimismu
Flaubertova _ totoŽnése slovem umírajícíhoNiesla Lyhne. ,,Byl to
ten nevypověďtelnf smutek, žedušejest vždycky sama. Každá víra,
že mohou splynouti dvě duše,byla leŽ. Ne matka, jeŽ nás na klíně
chovala, ne pŤítel,ne choé,která spočívalana našem51dgi-..Mladf
Flaubert v prvním svémrománě, na prahu svétr'orby umělecké,vy.

nesl ze života tyž axiom básnickj' jako mladj. Jacobsen ve svém
románě posledním;oba pojímajískutečnoststejně: skutečnostjest
jim, co zbude, kdyŽ se rozptyli iluse; a z tohoto zápornéhoděje a pro.
cesu rodí se sám životnj' smysl jejich postav, sám le sens du réel,
kterj'm si uvědomí vnější skutečnost.Ale knihy, které vyvozují
geometrii životníz tohoto axiomu, pohňbívajiromantism a zahajují
novou vfvojnou Ťaduimaginace básnické;a to činívpravdě i ,,Niels
Lyhne.. Jacobsen v i první,,Citová v$chova..Flaubertova.
V tomto zornémrihlu nabj'vá zvláštního.qiznamu i okolnost, Že
Flaubert uŽil v prvním svém románě značnouměrou |ormg li'stoué,
JindŤich jest v PaÍiži, Julius na venkově, později Jindňich jest
v Americe a Julius ve Francii, i píšísi, píšísi jako psávali si rekové
a rekyně Rousseauovi a Richardsonovi: román dopisov1ijest typická
forma nikterak ná.
forma mladéhorománu romanticko-měštanského,
hodná: list měI zd'e vlzlam symbolickf' byl prostŤedeksdílnosti
a dúvěry, vj'levu citového,sebeanalysy,mravních rozhodnutí. Ani
u mladéhoFlauberta není tato dopisová forma bez záměru a čelu,
jenŽe skoro opačného
intencím prvníclr romantikťl.V první ,,Citové
vfchově.. sloužítento postup v borně tomu, aby neustále sledoval
drislednouhru iluse a rozčarovániz ni a usvědčovalneustálesny a na.
děje z lichosti a pošetilosti.Julius a Jindňich, když ži|ioba ještěna
venku, vysnili si celou umělou PaŤiž,nádhernf, vášnivf, fantastickf,
uměleck1iživot v ni. Nyní' když bydlí již mladf JindŤich v PaŤíŽi
a poznal jiŽ do značnéhostupně její skutečnost,dojde mu list Juliriv,
kterf žije ještě v někdejšíchspolečnch ilusích,a uvědomímutak
jeho rozčarování.
Ach, JindŤichu,jak ti závidím,jakj'krásnj'musíš
žiti Život v PaŤiži,jak uměleckj'' jak ideální, tak asi píšeJulius.
A Flaubert glossuje s klidnou ironií: ,,JindŤich byl ještě v posteli,
když četl tento list. Iluse, které obsahoval, zdály se mu tak staré,
Že se ho ani nedotj'kaly...Listová.forma, nenípochyby, jest zde no.
sitelkou parodistickéhoa ironickéhozáměru Flaubertova: po každé
pŤicházínaivní Julius pozdě se svou závistí domněléhoštěstíJindŤichova, když iluse, která je vytvoŤila, se jiŽ rozplynula. Tak také do
Ameriky dojde takovf list Juliriv v době, kďy erotická iluse JindŤiDuie
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chova již slromirá, a aby ironie byla dovršena,právě tento list Juiiťrv
jest bezděčnoupŤičinou
čehosi,co ji dobije dočista.JindŤichdá čísti
tento dopis Juliriv své Emilii - ,,četl by jej,.. dokládá Flaubert,
,,i patník m na ulici i dlaždicímsvéhopokoje.._ domníváse, Že
v ní vzbudítj.Ž dojem,poněvadŽpŤedpokládá,Že prošlatoužzměnou
jako on. Ale zklame se! Ani stopy po nějakémspolečenství,
ani ne
u zklamtiní!,,Němf pŤekvapením,bledy a se suchym pohledem JindŤichhledal v její zŤítelniciten sympatick1fpaprsek,jímžse zahŤívají
srdce; užaslj.jejím mlčením,pozoroval ji, neŤíkajenic, jako se patŤí
s udivenou hr zou na prázdnou skŤíĎku,která obsahovala poklad.
Nic jiŽ! Nict Byl to ještětj.Ž věčněsladk1fa hloup1ivfraz, tj'ž risměv
bíl1fchzubrit Nachápala tedy nic? Necitila tedy nic? AIe jak obmeze.
n1i duch a cit, jaká krajní ukrutnost nebo blbost v banálním v1flevu
její něhy k tomuto neznámémuegoistovi,kterj.naŤíkalv naduŤelfch
frázích pro své obraznéutrpení!..A toto nedorozumění,tento ne.
souzvuk jest poslednímhŤebemdo rakve erotickéiluse Jindňichovy.
Tato první ,,Citová vj'chova.. není posud ten objektivnj', zcela
odosobenj,a zce|aplastickj a tvárn1i román' k němužsměiuje Flaubert, jak se vymaůuje z romantismu a jeho subjektivismu; ale jest
pŤechodemk němu, stojí na samémjeho prahu - těsně pŤed''Madarne Bovary.., která uskutečĎujev typickéryzosti a velkosti umělecké
snahy Flaubertovy. Flaubert uŽívá v první ,,Citové vj,chově.. ještě
postupri,kterépozději pŤísnězavrhoval jako nemrauy,ježjsou opravdu pŤežitkemjeho prvníhoobdobíromantického:oslovuje čtenáŤe
,,Commevous le voyez,lecteur" nebo ,rle lecteur imagine sans peine
qu'il raconta . . .,, _ mluvi v první osobě, zasáhá svj'm já a drivěrnostmi jeho do děje,1 pronášípŤímosvé osudy a sentence,na pŤ.
o vzr Stu a hynutí lásky, razí hoŤcesarkastickéaforismy své pesimistickéÍilosoÍie
a citi za čtenáŤe,
Životní,myslí za čtenáŤe
vyvozuje
sám závěry, které později pŤenechávájeho vnímavosti a bystrosti,
posmívá se a rozhorluje se i rozhoňčujese (,,PŤišlovulgární šampaíské, to víno podstatně francouzské,které mělo neštěsti,že ztodi|o
1 - PovÍ ti na pÍíklad,že nikdy nekonal cesty po moŤi (str. 184).

jako ono..),zpovídá
tolik kupletri, francouzskj'chjako ono a nudnfch
své
se z" sqfch literárních lásek a theoretisujeliterárně, apostrofuje
pŤímé
karakteristiky a abreky á la Musset (str. 43), podává obšírné
nádherné,
na pňíklad otce
postav,
ostatně
sv:ich
straktni rozbory
pŤítele
pokroku a ci.
Íilantropa,
JindŤichova(str. 190 a n.), ,,filosofa,
a
osvobození
čerstoupence pěstování brambor
vilisace, nadšeného
nochti..,tétovelmi uzrá|éjiž skizzy k lékárnlku Homaisovi, ano polemisuje dokoncei s obecenstvema jeho zptisobem,posuzovati díIabásnická (str. 144 nahoŤe),cosi, čehoby si později nikdy neodpustill
ale to
Tím všímjest první ,,Citová vfchova.. dílo posud pŤechodné,
všeckojest také do značnéhostupně věcí techniky, která tŤíbíse a
zpŤísíujese pŤirozeněpostupem tvorby u každéhovelkéhoautora.
PŤestojest pravda, že v první ,,Citovévj'chově.. zrodil se Flaubert
uměIec;že zde stvoŤilsvou první komposici životní,poněvadŽ zde po
prvé dává ti proŽívatigenesiskutečnostive svj'ch postavách a svj'mi
postavami. Nová veliká ryze umělecká torma byla zde nalezena,forma, kterou bych rád nazval realismem zápornj,m nebo nepfimJ'm _
nepŤebranému
a iluse schopnémurealismu staršímu,
proti pŤímému,
na pŤíkladLesageovu _ poněvadžživot jest zde vj'sledkem děie záporného,jakéhosi odpoocnění:jest vj.sledkem rozpt lenéiluse. Tím
velk ch román Flauberto.
získána jest již sama osa všechpŤíštích
vfch, kolem nížse ustňedía kolem nÍžbudou rotovati. Hned následu.
jícíarcidíloFlaubertovo, ,,Madame Bovary.., jest velepísnívystŤízlivění a rozčarování'tentokrát vražedného:život Emmin není než
zoufalj'vysilující zápas o iluse, snaha, opatŤiti si iluse Životni a zachovati si je a ochrániti jich od rozptj'lení,poněvadŽ samj'm podvědomímsvj'm neomylně vi, ženeníjí Života bez nich, že ztráta posledníz nich jest rovna smrti. I druhá ,,Vfchova citová.. má stŤedemňadu
ilusí a sv1fm vj'vojem jejich rozptylování; odtud melancholie její,
která má zŤejmj'ráz elegičnosti.FrédéricMoreau, její žalostnj.rek,
jest jedno"jedinéhnízdo ilusí: má iluse o sobě, o sv ch vjjimečnj.ch
schopnostech,o nevšednostia nadpr měrnosti své duše; má iluse
o lásce, kterédává za podnožcelf život;má iluse o Mme Arnoux, kterou si pŤebásfiujeneustálev něco jinéhoneŽ čímjest; nemťrže
žltibez
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ilusí ani chvíli a kdyŽ není Mme Arnoux ochotna propújčovatise
k nim, opatŤujesi partnerku ke svéhňev Rosanettě; a vyhodn;f sřatek s Mme Dambreuserozbije jen proto, žemu vědomě ničíilusi, kdyŽ
jej pŤivede na pokoŤujícíďvad'lo dražby movitostí paní Arnoux.
Ža|n! ilusionista jest i Delauriers poď svou stŤízlivoupositivistickou
maskou a ilusionistou i pošetilj'prťrmyslovfspekulant Arnoux právě
jako nemohoucí,sebe pŤelhávajícípseudomalíŤPellerin; a maškaradou bez opravdovéhoživotníhojádra jest i celá revoluce roku osma.
čtyŤicátého,
která zasáhá tak v]fznamněv děje tohoto románu. obětí
iluse náboŽenskéjest SalammbÓ, jako obětí vědeckfch klamri a vědeckénedostatečnosti
lidské jsou dva staŤípitvorní Doni Quijotové,
Bouvard a Pécuchet,kteŤívjeli na bědnj'ch Rosinantách svéobraznosti v její sprahlou pouŠt.A velebásnísaméhoilusionistickéhomechanismujako nutnéostruhy všehovj'voje a životalidského,i kulturniho, jest obojíverse ,,PokušenísvatéhoAntonína...
Ne nadarmo četlod časného
mládí a miloval vášnivě celj' svrlj život
Flaubert Cervantesova ,,Dona Quijota... Tvrlrčírikol jemu souzen!
byl obdobnf rikolu Cervantesovu:rozptliliti ilusi romantickou a stvoŤiti novépojetía cítěnískutečnosti.Co napsal Fielding, reagujícíproti
měštanskéromantice a sentimentalitě Richardsonově, v čelosvého
,,JosephaAndrewsa,.:writtenín themannero| Ceruantes,měl mnohem
většíprávo opakovati Flaubert.
Ale Flaubert neníjen rušitela rozptylovatel, Flaubert jest i kladnf
uměleckf tv rce v žasném,jedinečnémsmyslu slova. Jeho bezilu.
sivnf atomism, k němuždošeljiž v první,,Vfchově citové..,nutil jej
již sám o sobě, neměl-li roztŤíštitise v nejpustšía nejzoufalejšínegaci
a neplodnosti, aby vyvinul a napjal svésíly tvrtrčí:on jest i pňíčina
jeho jedinečného
stylu v témžesmyslu, v jakém byl jí dualism Rousseau v; tu i tam byly disonance, které volaly a ripěly pŤímopo tom,
aby byly pŤeklenuty. A poněvadŽ disonančnostzákladní světové
i životníkoncepce Flaubertovy jest mnohem větší,nežbyly rozpory
nitra Rousseauova' bylo i mnohem většítvrirčístylovérlsilíFlaubertovo. První,,Citová vychova..jest i v tomto směru rltvar pňechodny:
jest zde ještě dosti rétoriky,které tolik nenáviděl pozdějšíFlaubert;

vlastní tvorba slovem iedinečnlma konkretním,které neopisujeskutečnosti,nybržnahrazuie ji, teprve se zde počíná,aby se vyvrcholila
pak ihned v ,'Madame Bovary... Všecky tvrlrči instinkty Flaubertor'y, zatlačenéz jeho životnískutečnostijeho usoustavněnoumisantropií a jeho methodickj'm nihilismem,pŤeneslyse scm a stvoŤilydílo
jedinečné
síly, krásy a slávy, jak je dovede stvoŤitiprávě jen veliká,
Životodárná iluse, mluveno jazykem Flaubertov1im, nebo uíra,mluveno jazykem nás, sprostáčkri.
Nebot styl Flaubertriv jako všecky mocnéa velkéčiny jest dílem
Životnídesilusejen zčásti a zčástimenší;zčástivětšijest dílemvíry:
pevné,neotŤesné
víry Flaubertovy v nepomíjivouvznešenosta sva.
tost umění'
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Poznánrky

auÚoroYy

Jean Jacques Rousseau,bdsníka mgslitel.Staétato byla napsána r. 1912,a máIo
jen zkrácená, byla proslovena o slavnosti Rousseauově, poňádanéPedagogickÝm
museem Komerlskéhoa Jednotou fllosoÍickou,v Praze dne 23. červrrat. r. [UveÍejněno po prvév Novině y, tg72, str. 4B1, 529,559' 599, bez podtitulu Prolog k romantismul.
Ke str. 13. ,,The Tree of Knowledge is not that of Life.. _ strom Vědění není
stromem Žívota - jest z Byronova Manfreda akt I., scéna1., verš 12.
Ke str. 31. ,,Rousseau jest ve francouzskéliteratuie tvrlrcem novéhorytmu...
Všichni vJrznamníbadateléo stylu Rousseauově shodujíse v tom, žeRousseau jest
jedinečn spisovatel uchem a prostŤedníspisovatel zrakem. Gustave Lanson ve své
,,L'Art de la Prose.. pokládá jeho větu za typickou větu hudební (XIV. kapitola,
I. odstavec,str. 198 an,) a za,,hlavní mohutnost prÓzy Rousseauovy' za sílu,která
pŤedává a množíričinjeho slovníku a jeho obraz , rgtmus,, (str' 201). Po Lansonovi,
kter! spokojil se spíšenápovědmi a sumárnou karakteristikou stylu Rousseauova,
Íormuloval zákon stylu jeho Daniel Mornet v znamenitém díle ,,Le Sentiment de la
Nature en France de J. J. Rousseau á Bernardin de Saint-Pierre. Essai sur les rapports de la littérature et des moeurs.,, PaŤíž1907, ano v rozboru stylu Rousseauova
a ve vyšetňeníjeho vztahú k vrstevnické poetické theorii a praxi jsem nakloněn viděti těžištětohoto bohatého díla. Úkoťri těchto podjímá se Mornet v II. části, III.
knize, IV. kapitole (L,Art de peindre á l'esprit) v 1. a 2. odstavci a docházík v$sled.
ku, žeRousseauneměl genia pitoresknosti, že',vzpomínal si méněna věci a spíšena
emoce,kterému sk}'taly.., Že ,,nejlepšípopisy Rousseauovy zachovávají neurčitost
detailri' které nám je ukazují jen v obrazech mlhavÝch..' Že kouzlo zážitkt' Rousse.
auovjch, ježžijív jeho prÓze, ,,jest kouzlo pro duši,ne pro oči...A obdobně vyjadŤuje se o stylu Rousseauově t ž autor v V. svazku Annales Jean Jacques Rousseau.
Komponuje-li, praví se zde o Rousseauovi, jest básní]<
s]uchov1fa ne zrako{l; vidí
mnohem méněnež cítí;jest malíŤduší,ne vnějšíhosvěta; ,,jeho styl popisn jest
stejně jednotvárnf jako jeho styl vnitÍnÍchhnutí jest živf a silnf,.. Tolik o literárně
historick1ich|aktech,kteréjsou podkladem mépráce; v jich pojetía vfkladě psychologickémi estetickémjdu cestou svou, odchylnou od cesty badatelťrfrancouzsk$ch,
jak pozná ihned kaŽd zasvěcenec.

Karel Hgnek Mdcha a ieho d,ědíctuí.
Bssay tato napsána byla r. 1912 a otištěna
jest zde po prvé z rukopisu až na vo<lníkapitolu, již pÍinesla
,,Českákultura..
[pod titulem,,Tvúrčíparadox Máchťrv,.(I, 1913,str. 97/104)];s piíležitostnoustatí,
v ',Novině.. r. 1910 uveÍejněnou,nemá kromě názvu nic společného'
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Ke str. 37. ,,Básník nebyl nikdy pantheista...\1m, Že se tvrdí snad ve všechčeskfch kritick clr statích o Máclrovi opak, ale pňestotrvám na svém a opakuji, i\íá.
chovu sílu a velikost básnickou i myslitelskou vidím ne naposledy v tom, ženebyl
nikdy pantheista' Jan Voborník ve své monograÍii ,,Karel H}'nek Mácha, Praha
1907.,str. 35 míní neurčitě,že,,pochod jeho touhy filosofickévedl k pantheismu..
a Že ,,vytušil pantheistick rrázor,,v básni ,,Večer..,ale ,,Večer,.nedokazujenic ta.
kového.,,A tou mhou zát hvézdy z|atéSvětrlv vyjasríuje chrám - V chrámě ticho -ticho svaté_ Snad je B h v něm sám a sám?.. svědčíproti pantheismu, zejména
slova poslední.Báseů tato jest konvenčněspiritualistická. Prrlkazem pantheísmu
nenítaké IV. kapitola ,,Návratu..: zcela nepantheistick$ iest tento krajně zoufal
pesimism kosmickj. A není jím také s]avnémísto v III. zpěvu ,,Máje..: ,,Tam na
svépouti pozdravujte zemi. Ach zemi krásnou, zemimi]ovanou,Kolébku mou i hrob
mrlj, matku mou, Vlast jedinou i v dědictví mi danou, Šíroutu zemi, zemi jedinou!..
- Zde tváií v tváň smrti promlouvá jen horoucístesk po životěa touha po zemi jako
po jedinépodmínceempirickéboživota,jako po jedinémjevišti, k němuŽjest vázán
lidskf život a na němžse m žeosvědčitiláska k němu (,,vlast . . . v dědictví mi danou..). Nejhoroucnějšílásku k zemi cltil a projevoval neustále i DostojevskJr - ,'líbejte častozemi.., radí otec Zosima svjm učřrlm - a pŤecenení ani mentem pantheista' n brž celf a ryzí kÍesťanpravoslavnJr. BásnÍk-pantheista nemrižecítit aikdy
té hr zy z hmoty, té hr zy ze zemé,která jej pojme, promění a v jin ch nedokotralfch tvarech zase vydá, jakou cítí Mácha v slavné,,Noci... Báseů tato jest zňejrně
inspirace kňestansko-platÓnské, kňesťansko-spiritualistické: bolest, že marně bude
toužiti stále ke světlu, poněvadž stáIe bude zajatcem tmy a hmoty, jest zde jelro
zoufaljm utrpením. Proti pantheismu mluví vjrslovně i svědectví Sabinovo, jež cituje YobornÍk na str. 36. Jest možné,ačkoliv ne nutné, ževe svém theoreticko-spekulatir'rrémsvětě setkal se Mácha s pantheismem a snad se jím obíral, alebásnickg.tuo.
fiuě Máchy neinspiroval, bdsnickg v něm neožil; a na tom jedině záleŽí.
Ke str. 39. ,'Těžkomyslnost., pěkně ocenil i docenil Arne Novák v Máclrově
,,Krkonošsképouti., (Zvláštníotisk z ,,Listrl filologickfch.. 1911), str. 20.
Ke str. 42' Z ,,Kručinky.. Leopardiho citovány jsou zde verše130-132: ',všecky
lidi pokládá za vzájemnéspojencea všeckyobjímá opravdovou láskou... o vj,znamu
',Kručinky.. v díle Leopardiho srovnej stať Giovanni Pascoliho ,,La Ginestra..
v,,Pensieri e Discorsi.. (Bologna 1907)str. 105 a n. (Česk$pňeklad v ,,Novině.'V.).
Ke str. 54. Srornej v tom směru v Leopardim ,,Sopra un basso rilievo antico
sepolcrale..verš106 a n.:,,Ma da natura Altro negli atti suoi Che nostro male o nostro
ben si cura...(opere di Giacomo Leopardi da lui approvate. V kritickém vydání, jež
opatíil Giovanrri Mestica, Firenze 1906' sv. I. str. 137)' Dále v ,,La Ginestra.. vcrš
231 a n.: ,,Non ha natura al seme Dell' uom pirl stima o cura Ctl'alla Íormica.'.
A poslézejako zvláště vJrrazn1fdoklad hoŤképesimistickéironie Leopardiho z jeho
operette morali,,Dialogo della Natura e di un Islandese.,(ve vydání Mestikově sv.
II. str. 100 a n.). Islandan,kter prchá dlouho po zemi z mista na místopŤed rttisky

PŤírody,setká se s ní kdysi v rovnikovfch pustináqh africkÝch' kam nepronikl posud
člověk, a zapŤede s ní metafysickf rozhovor o bědném r1dělu člověkově na zemi
a o ničemnéma nesmyslnémustrojeníživota. A pointa všeho?,,lllentre stavano in
questi e simili ragionamenti ě Íama che sopraggiun gessero due leoni, cosí riflniti
a maceri dall'inedia, che appena ebbero forza di mangiarsi quell' Islandese; come
fecero;c presoneun poco di ristora, si tenneroin vita per quel giorno. Ma sono alcuni
che negano questo caso, e nattano che un fierissimo vento, levatosi mentre che
l'Islandeseparlava, lo stese a terra' e sopro gli ediÍlcÓun superbissimomausoleo di
sabbia: sotto il quale colui diseccato parfettamente, e divenuto una bella mummia,
fu poi ritrovato da certi viaggiatori, e collocato nel museo di non so quale cittá di
Europa... (,,Zat1mco vedli takové a podobnérozhovory, dí pověst, wskytli se dva
lvové, postem tak vysílení a vychudlí, že stéž|měli dost síly, aby snědli onoho Islanďana; což také učinili; a zotavivše se tím poněkud, udrželi se na životě onen den.
Ale Jiní to popírají a vypravují, žepŤeukrutnj vítr, jenž zdvihl se, zatím co hovoňil
Islanďan, porazil jej na zem a vystavěl nad ním pÍenádhernémausoleum z písku:
pod nímždokonale vysušenf a v krásnou mumii obrácenf byl pak nalezen některfmi cestovateli a umístěn v museu nevÍm kterého města evropského...)
Za zmtnku stojí také v této souvislosti, že s podobnou pesimistickou ironií pojímal PňÍrodua její činnosti Turgeněv. V ,,Básních v prÓze.., jež jsou z posledních
jeho prací(vznikly v letech 1878-1882), má visi PÍírodu(v českém
pŤekladěv VIII.
svazku Spisrl v ,,Ruské knihovně.. xxxv.
str. 326), která i invencí i komposicl
i celkovfm chladně ironickfm na]aděním vyvolává pňímo v mysl visi Leopardiho.
U T\rrgeněva básník sám nalezne PŤíroduv jakési ohromnépodzemní dvoraně jako
vznešenou ženu pohňíženouv hluboké dumy. Básník domnívá se, že premítá o budoucích osudech lidstva' o jeho dokonalosti nebo štěstí.AIe klame se. ,,Pňemfšlím
o tom,.. odpovímu Pňíroda, ,'jak dodati většísíly svalrlm noh bleších,aby snáze
bylo blešezachrániti se pňed nepŤáteli. Rovnováha mezi tltočícíma bránícím se jest
porušena. . . Je nutno ji obnoviti...,,Jak?,. zajíkavě dal jsem jí v odpověd. ,,o tom
tedy pŤemfšlíš?A což my, lidé, nejsme tvé milé děti?.. Ženština svraštila poněkud
obočí:,,Všichni tvorové jsou mé děti,.. Íekla, ,,a já se o všecky stejně starám a všecky stejně ničím...,,Ale dobro... rozum... spravedlnost..... koktal jsem
znova. ,,To jsou lidská slova,.. ozval se že|ezn!hlas, ,,neznám ani dobra ani zla . . .
Rozum není mně zákonem _ a co je spravedlnost? Já jsem ti dala život a já ti je;
téžvezml a dám jinjm, ať červŮm, aťlidenr . . . mně je všeckojedno . . . A ty do té
doby se brař _ a mně nepÍekáŽejl..
Ke str. 60 a n. Podňadnémlsto Byronovo v moderním romantickém pňerodu
poesie anglické správně určujestatečnápráce Fr. Chudoby, ,,Wordsworth. Pokus
o tÍídění.V Praze 1911..;sem, zvláště do rivodu a do kapitoly V., buďtež odkázáni
ti, kdož chtěji poučiti se o otázce podrobněji.
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BoženaNěmcouá. Staťtato byla napsána roku 1911 a uveňejněnav V. ročníku
,,Noviny" [str. 19/22, 49/53].

SoatoplukČec . Stať tato byla rrapsánajako nekrolog r. 1908 a otištěnapo prvé
v I. ročníku,,Noviny., [str. 147/153].

Několik pozndmek o Jaroslauu Vrchlickém' Poznámky tyto byly napsány na pod.
ziml: t912 pro ,,Novinu.. [V' str. 649/653, 676/678]a jsou odtud otištěny beze změny. Tato kniha byla jiŽ ze dvou tŤetin vysázena a vysázeno bylo zejména již ,,Několik poznámek.., když byla vydána posmrtná l1'rická kniha Vrchlické|to,,,Meč Damolclilu,,,která v lecčemsdoplnila a v lecčemsopravÍla mrlj posavadní soud o lyrice
Vrchlického, ne ovšem o lyrice veškeré,n$brž o její části intimně meditativné a me.
lodické.PoněvadŽ nemohl jsem již v tomto smyslu doplniti,,Několik poznámek,.,
uveŤejĚujizde alespoř dodatkem k této stati a jako částečnfkorektiv její svúj posudek ,,MečeDamoklova.. z ,,ČeskéKultury.. I, 8.

Jaroslav Vrchlíck!: Meč Damoklitu. (Bdsně z roku 1908.) Kniha, která vznikla
těsně pňed katastrofou a která obrážíjeji píedzvěsti a pŤedtuchy,jak upozorřuje
vodníslovo bratra básníkova.,,zd,áse, žezákladní myšlenkatétobásně.._ rtvodní
básně celésblrky, která jí dává titul _,,byla v poslednídobě vládnoucí jeho pfedstavou: myšlenka blížícíhose, neodvratného konce vrací se mu stále, někdy v celé
hr ze jako v$slednice kňečovit ch zápasú, jindy zase s klidem mudrce' kterj' vyrov.
jeho bilanci s resignací,ba někdy i s uspokoje.
nává svoje ričtyse životema pňehlíží
ním...S tímto zorn m rlhlem čtlaposud snad všeckakritika posledníknihu Vrchlickéltoa dočetlase potvrzení bratrovy diagnosy. Vidí v ní knihu zoufalstr'í nebo Íata.
lismu, knihu zavalenou tmami a halucinacemi; a rozumíse, žejest možnototo pojetí
opŤltiněkolika čísly,tak kromě básně r1vodnÍ,,Baladou o Harpyjích,. a ,,Baladou
o sani.. nebo visí,,Lidstva.. štvanéhovšemi formami šílerrství'
zločinu,bídy a zou.
falstvÍ.Ale není možno uhájiti je bez znásilnění celku. V knize jest totiž tolik vyrovnan1fch a cele vyváŽen;ich básní v plném slova smyslu lyrickfch, ponoňen1ichdo
posvěcujícího
nerozrušeného
taje požehnanécbvíle nebo smíšen1ich
s ní, jako v žádnéz pÍedchozíchknih Vrclrlického,nevyjímajlc ani pŤeceůované
dvě knihy piedchozi,,,Korálové ostrovy.. a,,Strom života,,.Soudímilokonce, žcdlouh v1ivoj Vrctrlickéhok ryzí, hluboké,čistéa vniternélyrice intuitivně melodickédovršujese v této
knize, že v ní jeho dlouhéspění d,ocházícíle. Celf jeden proud jeho tvorby, kterf
vytrysknul pňedlety ze zmučeného
nitra v ,,oknech v bouňi,.a jenžtak dlouho nese
stopy svého rmutného qÍvaŤiska, čistí se zde v posledním blaženémsebezapomenutí,vykupuje se v ryzí lyrickou celost a objektir'nost.Y žádnéknize Vrchlického

ncnl méněprogramovosti, méněproblémovostii méněnáladovosti nežv knize této,
a nikde nenÍvíce duševníspanilosti, duševnísladkézralosti, ani nadosobníhoducho.
véhokouzla. Jsou v knize tétočísla,jimž nenímožnodosti hluboko se pokloniti, tak
neprodyšněsplynul zde básníkítumělcem,člověks osudem,srdces osobností'Nemrlžeš
pí.ečísti
bezrozechvěnícelésvébytostibásnějako jsou,,Hodinámbudoucím..(str.32.)'
(40.),,,KlÍd.. (47.) aŤadajin1ich.Chceš-li
,,Samomluva.. (str. 34.)' ,,Večerníobraz..
vědět, co jest to monumcntální lyrika, čti znova a znova kteroukoli z těchto básnÍ:
otevírajíse pomalu jako uzavÍenékalichy květné,a mysl tvá musí se ucházeli o ně
a vychovávati se k nim na nich _ tak jsou ryzÍ ve své čisté,cudně pňísnéa pŤec
tak bohatélinii rytmickomelodické, tak vjsostné a klidrré zároveů ve svéintonaci.
Bud každá z vás zázrak a dív
s paprskem něhy a blahal
Ať rafij nesjede dÍív,
až květ vzplá v stínu, kam sáhá.
AÍ v stÍnutom usnouti smím.
spasit se z bouŤevíru,
a zniknout jak modrav djm,
chat strážce, svědek jich mírul
hodirr' Kdo poví
Tyto verše jsou závěrečnéstroÍy z kouzelrréapostrofy pŤíštíclr
a vypíševšecku mravní vfsostnost duše,která je tvoŤila.Žila?
Bubliny, piliny, snahy Ó práce zbytečnfch dn '
Ó žiLl,6 věčrrostiprahy'
k nimž celou svou dušíjá lnu!
Ó chtěl bych vyžít se krátce,
kfs andčl by v stopách mfch šel'
v klín Noci skanouti sladce,
tÓn zachytit' v posled jenŽ zněl.
Dej projíti myslí svou všívelikélyrice německé_ abych mluviljen o té- vrcho.
lťrmlyriky Goethovy, Kelleroly, Hebblovy, Mtirikovy: žádnémuz nich neustupujc
zde Vrchlick1i. T1/žnadsvětnf a nadosobníčar,táž svatá organická plnost a celost,
totéžpobožné,vykoupenéoddání se mysteriu životnímu.
Hlubokf klid pad' mi v duši,
ťtkojdjršes hvězdn.ich sfér,
zhaslo v ráz, co hněte' ruší:
je to vskutku svatvečer?
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Zevšad tajné tÓny plynou
jako blízkédJ'chání,
jen se pohruž v tiš tu stinnou,
prožij všehostichánÍ.,

Každ$ opravrlov$ znatel Vrchlického bude soutrlasiti jistě v tom se mnou, že
vfraz posledního verše ve svéteplé a stručnénázorovosti a prosté smyslové plnosti
jest novum v poesii Vrchlického; a znatelé Miirikovi vědí' jak a proč t0 odkazuje
k spanilému,pokojně velkému a sladkému Švábovi. A tozpoznávají také v ''Modlitbě.., v její celkovéintonaci i v jejím pokorném gestu duševním,spŤlzněnís dtlvěÍivfmi apostrofami, jakjmi obracela se k Bohu líbezná dušebásníka jihoněmeckého.

NeviděnJz život splfvá,
snětmi hraje tisíc run,
bílá ruka odkud's kfvá,
jsou to harÍy vzdušn1fchstrurr?

Svítilnu vjše vztyč'
ať rrejsem lehk$ míč
v to divé vlnobitíl

Rozeznávám melodie,
změkčenk slzám je múj cit,
a má dušeloká, pije
hlubokf ten mír a klid.
Člověk,kter napsal tyto verše,byl jiŽ spasenf; ztichnul již
neklid rozumu, usnul
nepokoj vrlle, odstoupiti od něho démonovéživelnl: zduchovnělf
plamen červánkrl
svití nad ním a láme se v jeho básrri tím melodick m lomem,
kterf svědčí,žejest
na pňechoduz oblasti do oblasti. V tomto stavu básnické
milosti vznikají pak čísla
takovéhoodhmotněníjako jest,,Ráno.. (str. ?9.):
Má ráno prlvab svrij,
jak nedotknutá miska alabastru,
když stojí pied tebou,
tak svěží,d$chá, voní,
že dvě jen holubice'
Ticho a Požehnání,
z ní pijí.
Jich neplaš,dál jdi' nejsi-li jich hoden;
jen čistá duše mrlžeoceniti
ten čistJ',svěží,nedotknutJr, svatf
p vab rána.
Z tétobásně jest takéjiŽ patrno, kdo stojí za touto poslednípňešťastnou
Íázi !yriky Vrchlického. Vyčteši z několika jinfch čIselknihy - na pŤ.
ze ,,Snu., (str. 55.),
z ,,Jesenělásky.. (str. 93.),z ,,Modlitby.. (str. 113.)- žeVrchlickf
znď a studovď
s láskou v posledních dobách sl'ého života básnického velikého
lyrika německého,
M rika.
Mně zdáI se divn$, divn sen,
v něm cel byl jsem utopen'
Že v šer,kdy pěli kohouti,
jei netnoh,isem si z očíugnnouti.

Strana 113

Jaká podivná věc, hodná, abys nad ní cbvíli stanul a se zamyslil. Teprve zde, kde
zduchověl, jako by nalezl Vrc}rlickj tu p]nou a naléhavou a pňecečistounázorovost,
o niž jindy tak silně bojoval a která mu pŤestotak častounikala a kalila se takÍka
pod je}ro dechem. Jak často mívďa i dobrá lyrika staršíchdob Vrchllcké|o kazy,
trhliny, sem tam vfrazovou zmatenost, jak častonesla i stopy po líčidlemarinismu
nebo gongorismu. To všecko jako by s ní nyní spadlol
Zjasnila se v tu chvíli' kdy obrátila se k oprar'dovému mysteriu a oddala se mu.
Nyni nalézá deffnitivnf a jasn$ vlraz pro vysoké děje duchové,kdežto dÍívenena.
lézala ho pro děje mnohem nižšía prostší.
Nemyslím, žeVrc}rlickf Miirika píekládá - mysliti něco takového byla by i kÍivda i pošetilost. Nikoliv; tvoií k němu jen suou obtlobu.
ÁĎy mohl ji stvoňiti, musil duševněnesmírně vyspěti _ a vyspěl opravdu. vrch.
Itckf měl právo, opakovati sobě a za sebe tragickou italskou radu každémutv rčíBuď se obrozovat, bud zemňítl Á Vrchlickj
m duchu: o rinovarsi _ 6 11161i1g.
cele tvrirčíma zároveů cele mravním zprlsobem skoro na
obrozuje se nejšťastnějším,
samémprahu smrtil
V pŤedposledníbásni ,,Žamberskjch zvonú.. (1900), ve ,,Volné chvíli.., vycÍtil
a uhátll Vrchlickf neJvětší}rosvého nepŤltele:jest to Satan, kterf stojí nad básníkem a puď jej k chvatu' chvatu, chvatu.
Děl ke mně Satan, knížezhouby:
Dvě hodiny máš volné teď'
ty vybyly ti po dne shonu,
jich vyttžitkuj, piš a leť.
A básník rozumí pŤílišdobŤe.Na konec obrací se k svémuničiteli:

Strana 55

,,Teu šÍlenftvúj chvat mne zabill..
Děl k1idně Satan: ,,To jsem chtělI,.
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To platl častov jiném, duchovnějšímsmyslu, než jak pojímal jej zde básnÍk.
Vrchlickj v minulosti nejednou tredovedl oddati se, neuměl prodleti, splynouti s milostnou tv rčíchvílí,utonouti v ní a pňepodstatnitise v ni; mnoho věcíjako by sta.
vělo se mezi ni a něj a rušiloblaživJ'její v ron: jak]isi uepokoj a hluk, ať rozur4u, at
smyslti, jako by mu bránil vyslechnouti cele jejÍposelstvÍa odpověděti na ně duší
zcela sjednocenoua nezaujatou. A hle, nyní, těsně pŤedsmrLí,kdy každ;fjin1i
měl
by naspěch,dovedl toho jakoby naráz; a ne v jedné,ale v ňaděbásní,v ŤaděvrcholnYch číseltohoto ,,MečeDamoklor'a...
Jak nesk]oniti se pňed]rrásoutolroto tvrirčíhotajemství?

Romá'noué
d'í.Io
TerézgNoudkoué.Studie tato byla 4apsána na podzim r. 1912
a publikována v 5. čJsle,,České
Kultury.. [I, 1913,str. 145/150]'
VíIémMrštík' Sta t tato byla napsána jako nekrolog v bňeznu 1912 a otištěna
toho
měsícev,,Novině.. [V., str. 2,7u274].
Antonín Soua, sensitiua uisiondÍ.Tato studie byla napsána r. 1912 a otiskuji ji
zde pŤímoz rukopisu.
Ke str. 117. Zolovu chválu Coppéahledej v,,Documents littéraires..ve stati
Les
poětes contemporains: IV', str' 180 a n. (novévyd. PaÍ1ž19Í2)'
Ke str. 118. o básnickém vJ'znamu Sainte-Beuvové, zejménao privodnosti jeho
iqspirace a jeho koncepcÍ básnickfch, dočtešse v krásné stati Paula
Bourgeta,
Etudes et Portraits III. sv.: Sociologie et Littérature, Sainte-Beuve Poěte
str.228
an. Zde takézmínka o tom, čímjest muzavázán Coppée.
,,Jeho poprsítyčíse v jedné kapli té mohutné katedrály, v níŽ Lamartine, Hugo, Musset rrrajísochy,
vedle
medailonrl Baudelairova, jenž byt jeho duchovní syn, Sully.Prudhommova,
kterého
pÍedešel,Frangois Coppéova,jemužpŤedalmoderní pitoresknostsuéhopíed'městského
realísmu,,.(Strana 245.)

Vluoj a integrace u poesíi otakara7) BŤezing. Tato essay jest napsána r. 7972
a otištěnazde po prvé z rukopisu.
Ke str. 136. ,,DobÍe bylo ulrázáno, že prameny pesimismu Schopenhauerova
jsou |edonistické...Mínímknihu Aloise Riehla,
,,Philosophie der Gegenwart,. III.
vydání. Lipsko 1908, strana 232 a n.
t)

[V 1.,2. a 3. vyd. Otakara.'l

První z nich napsána byla r. 1906 a otištěna
Duě statio d'ile R žengSuobodoué.
v německémpŤekladěv I. ročníku,,ČechischeRevue.. [1907,str. 856/861];zde podávám její privodrrítext s retušemizcela nepatrnJznri'Druhá byla napsána r. 1907
a uveÍejněnav I. ročníku ''Noviny.. [v den čtyŤicát1ichnarozenin R. Svobodové
Pozndmltgk jejimu
10. července1908 (str. 385-395) pod titulem RitženaSuobodoud.
zde otiskuji její konečnouredakci, doplněnourozborem poslerlu$uo1iuměIeckémuf;
ních děl autorčin;,í-ch.
Hana KuapilourÍ.Tato staébyla napsána jako rrekrologv dubnu 1907 a uveŤejotisku
něna ve,,Voln ch Směrech..v č,.4l5t' r. [XI., str. 155/156;k časopiseckému
pŤipsánodatum: 17. dubna 1907].
Henrik lbsen' Studie tato byla napsárrav červnu1906a otištěnapo prvéve ',voln$ch Směrech..t. r' [X., 261'f 264 s podtitulem Z entŤel23, kDětnd 1906),
revui.. [YI.,
Émile ZoIa' Tato stať byla napsána r. 1903 a uveŤejněnav ,,České
1. prllletí,str. 8/15);zde podávám text zrevidovanjl a doplněn1f.
Joris KarI Eugsmans' Stať tato byla napsána v květnu roku 1907 a otištěna po
prvé ve,,Volnjch Směrech.. XI,6. [str. 215f27s, s podtitulem: Zemíel 12. bŤezna
1907f. _ Na náboženskou konversi }Iuysmansovu bylo hleděno dlouho kťivě iako
na pouhf projev estétství- jakož vrlbec tímto slovem dnes rádi pohazují polovzdě.
lanci a nedouci literární a kulturní všec[o, co pÍesáhá jejich chápavost a vnímavost.
Dnes dostává se však Huysmansovi dostiučiněníse strany nejpovolanější.Znamenit
dějepisec náboženskéhocitu ve Francii, Fortunat Strowski, autor tÍísvazkovéhodíla
,,Pascal et son temps.., ježse mně dostalo do rukou pfed čtyňmiroky, pouŽívá v druhém clíletéto práce pťÍpaduDurtalova z ,,En route.., aby na něm zpÍíkladnil čtenáÍi
konversi Pascalovu. (Deuxiěme partie: L'historie de Pascal. Paris 1907 str. 345 a n.)
,,Lidé sedmnáctého století jsou málo ochotní k drivěrnostem; a ostatně málo obrá.
cencúmělo oko dosti pozornénebo dosti pronikavé a pérodosti pÍesné,aby sledovali
toto q4lracovávání se, toto těhotenstvívíry. Poděkujme tedy velkému realistickému
romanopisci, tIuysmansovi, že vypravoval do detailu jeden z těchto zvláštních
piípadri a osvětlil nám tak vnitiní dějiny velkjch obrácencri...
MIaiI! Flaubert. EpíIog rcmantismu, Prr'ní dvě kapitoly této studie byly uveíej.
něny v ,,NárodníchListech.. v rinoru [16.a24.]t972 [bezpodtitulu Epilog romantismu a s četn1i,mi
tiskovlmi chybami]; tŤetíotiskuji zde pŤímoz rukopisu.
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Poznámky

vydavaÚelovy

Duše a dílo, soubor Šaldovjch studií o vynikajících zjevech literatury světové
i české,vyšlo v prri'nr vydánÍ roku 1913 ve Spiseclr F. X. Šoldy,vydávanJ'ch v Unii,
jako druh'í. jejich svazek. Jádro svazku tvoÍi stati z let 1911 a 19|2. Pouze stati
o Zolovi, Ibsenovi, Svobodové, Kvapilové, Huysrnansovi a Čechovi jsou starštho
data, z let 1903_1908. Podnětknapsánívětšiny studiíbylpĚÍležitostnf;šloonekrology (Čech,Vrchlick$, Nováková' Mrštík, Kvapilová, Ibsen, Zola, Huysmans) nebo
jubilea (Rousseau, Svobodová), recense (Yrchlického ,,Damoklrlv meč..' vydárrí
Flaubertovfch ,,Dě1 mladosti.. v sebranfc[ spisec!, u Conarda) nebo informativní
stati (inÍormativní studie o ďle RrlŽeny Svobodové jako doprovod k německému
pŤekladu její povídky v ČechischeRevue). Speciálně pro c}rystan soubor byly tedy
napsány jen stati o Máchovi (studie uvědoměle pfehodnocovala náčrt jubilejnÍ
z roku 1910), o ot. BŤezinovi a Ant. Sovovi. Tyto studie zároveř s tŤetíkapitolou
stati o li.Iaubertovi nebyly také aŽ na první kapitolu stati o Máchovi otištěny pfedem
časopisecky, takže pťedstavovaly pro veŤejnostv souboru ,,Duše a dílo.. skutečné
novum. Stať o B. Němcové vyšla sice časopiseckyv listopadu 1911' je však moŽné'
že byla zam šlena jako vzpomínka k Jubileu z ledna 1912 (padesátévfročí smrti).
Jlstf jednotÍc1perspektivnl poNed, zaměfenf k problematice romantismu, získal
celf svazek tlrr., že Šalda opatŤil první studii o Rousseauovi podtitulem Prolog
k romantismu a studii poslední o Flaubertovi podtitulem .Epilog romantismu. Jmenované stuďe v časopiseckémvydání těchto podtitulrl nemají. Dalšího sjednocení
re pŤirozeně dostalo všem statím i rlvodem, zdúrazrlujícímJednotnou methodu
práce a llterárně historické Její zaměfení.
Druhé vydání ,,Dušea dtla.. ve Spisech v Unii vyšlo v roce 1918 beze změny ažna
několtk oprav tiskovfch chyb. Chyby v prvním vydání opravovď Šaraa5iz v glosse
Solm čtenáÍilmv ČeskékultuÍe 1913, str. 544. Ačkoliv Šďda podle Pozndmkg k druprovedl v textu 2. vydánI některé opravy' zústaly tam neopTaveny
Mmu vgd.d.ní,
některé z chyb uvedenjch v citované glosse. Jelikož i 4. vydánl provedlo t3rto
opraw jbn zčásti a v Erratech, opravujeme text podle těchto pokynrl teprve nynl,
na pÍ. molodďndlro místo ma|oslušného(str. 134, f . 14), šIechtěného
m. šIechelnéIa
(str. 177' Í.7\, unik$ch m. umlkllch (str. 126' Ť. 4) a i. TŤetívydání vyšlo ve
Spisech 1922beze změny. Toto vydání bylo poslední, Ježvyšlo za žiyota Šaldova.
Šalda chystď pro Dílo F. X. Šaldg,lrycházející od r. 1934 v Melantriclru, nové
vydání s podstatnÝmi změnami. Vydání v Díle (svazek čtvrtf), v celkovém poradí
čtvrté'vyšlo všakliž po smrti Šaldově na podzim 1937. Jeho poÍadatel' BedŤich
Fučík' zďadil podle pŮvodníc\ intencÍ autorovfch {o ,,Duše a dfla.. i studli Neruda
pottěkutl nekonuenčníz roku 1934 (Šďdúv zápisník VI, str. 320_345) a zaměnil
ptvodní studii o Sovovi novou studil NJlcÍeráproblémg souoaskétoynéžz roku 1934

(Šaldúvzápisník l/I, 177_207). To však byla jen část změn, které pÍipravoval
autoť pro nové vydání ,,Duše a ďla,.. Podle Beďicha FučÍka,,svazek ,Duše a dÍlo.
měl bÝti doplněn studií o Erbenovi, kterou autor rozvrhl pňi pÍlleŽitosti erbenovské
monograÍleGrundovy. Autor uvažoval i o stuďi o Juliu Zeyerovi a J. V. Sládkovi.
Stuďe o RúŽeně Svobodové měla bfti nahrazena studií novou, v nÍžby po větším
odstupu časovémbyly určitésoudy revidoÝány. I v ostatních ělánclcb měly bft
podniknuty menší, ale d ležité retuše, pňedevšímv Teréze Novákové, Zolovi,
Ibsenovi a řIuysmansovi."
Prvnl vydánÍ v Souboru díla F. X' Šaldy(1947),v celkovém poradí príté'vrací se
k p vodní podobě ,,Duše a díla... Soubor d'íIamá mimo jiné umožnit vefejnosti' aby
si uvědomila dosah kritické činnosti Šaldovy v jejím historickém vÍvoji. JelikoŽ
$mrt znemožnila Šaldoviprovésti konečnourevisi studií a hodnotících soudrl, jak Ji
sám na sklonku svého života zamjšlel, je ve smyslu historlckého zaměŤeníSouboru
dílavhodnější,nesetňeme-liz,,Dušea dfla.. tu časovouatmosféru,jakouknize dal Šalda
z roku 1912. obě stati, zatazeté ve čtvrtémvydání nově do Duše a ďla, tedy studie
o Nerudovi a Sovovi, budou pak v našemvydání uveŤeJněnyv tom souboru, kterf so
stal pro časově dan zprisob Šaldovapublikování v letech tÍicátfch nejtypiětějším,
t. t. v ŠaldovězápisnÍku.
Naše vydání pÍetiskuje tcxt 3. vydáníbeze změnJazykov ch a stylistickfch.
opraveny byly jen nesporné tiskové omyly a pravopisně je text pňepisován poďe
Pravidel z roku 1941. opraveny byly i některé drobné omyly v titulech knih' jmé.
nech autorú a citátech. Šalda sám pÍipojil k svému vytlání poznámky, kter6
pÍetlskujeme. Kde bylo tieba tyto poznámky doplnit s hleďska edičníchpotÍeb
tohoto vydánÍ, provedl tak vydavatel pfírno v textu, a to tak, že dopliíky byly
umÍstěny do hranatfch závorek.
Druh6 vydání v Souboru díla F. X. Šaltly,v celkovém poÍadíšesté,je pŤetiskem
prvnÍho vy.lánÍ Souboru; opravenybyly jen tiskové chyby vydání pfedcházejlcího.
Felir Voillčka

Soubor díla F. x. Šatdv
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Českf tisÚáň
I)oslední Václavkovo velk6 tlílo,
které vztriklo r. 1941, kdy autor
byl ltledán gestapema žil v illega.
litě, znamená velkj' pfinos pro
všechny zájemce o českoulitera.
turu. obsahuje bohat vj'běr českfch listtl od neJstaršíhozachovatréholistu z t. 1370 do r. 1920
s rivodtrí studiÍ o českéepistolo.
graÍii.V knize najdeme v každém
obdobínejen listy známjch postav
historickfch a literárních, n brŽ
i projevy lidovjclr autorťr.V listáŤi
rrajdemetolik konkretnÍch odrazú
kulturních a sociálních skutečností
z rrlznfch dob a tolik hluboce lidsk$ch dokument (na pň. z korespondenceB. Němcové'K. Světlé
a j.), že nám jeho četba Jednak
pŤiblíží
vfznamné osobnosti z rúzn ch období (Václavek zde toz|i.
šujedobu pťedhusitskou,hnutí husitské, dobu JiÍího z Poděbrad,
Jednoty bratrské, zápasu reformace s humanismem, pobělohorskou, rrárodníhoobrozenído roku
1859 a dobu do r. 1920 s ukázkami
listrl F. x. Šaldy), jednalr podá
dokumentární svědectví o Životě
vtlbec ve íormě často mnohem
hutnějšía v raznější,neŽ se najde
v mnohém beletristickém díle.
Úvodní studie, bibliograflcké rlda.
je, poznámky a rejstííky zvyšují
instruktivnÍ hodnotu listáfe. Vloženo 16 reprodukcÍ - Íaksimilií
listťr. Stran 452. Velkf formát
21 x 31 cm. BroŽ.250,váz.305 Kčs.
V ručnívazběRajmanově v igrafu
505 Kčs
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