
Božena Němeová

Pro dílo Boženy Němcové má literární historie česká pevnou

formuli: Ťíká se o něrn, Že stojí na pŤechodu od romantisrnu k společen-

skému realismu a Že tozhoduje vítězství tohoto nad oním. Takovéto

všeobecné formule mají jistě mnohou vyhodrr, a]e neunikají také

váŽnému nebezpečí: jsou tak všeobecné a 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 vŠeobecnou formulí v hlavě k sebra-

n;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; že jest i více snem i více ]ékem a hrou, než posud

tušiIa.
Dílo Boženy Němcové souvisí svou..genesí s jejím životem zvlášt-

ním, nezvykle drivěrnj,m zprisobem; ne ovšem se životem vnějším,

nfbrž s životem vnitŤním; s životem sensibility své autorky; s Živo-

tem vznětri, citú, tuch, sn , pŤání, doufání i vzpomínek. Život Něm-

cové byl nade všecko pomyšlení trudnf, strastnf, bolestny i pokoňu-

jíci; 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 nejhorších muk; dobrou vílou, která ji uspávala hla-

dovou a vysílenou a budila ji ráno vší pravděpodobnosti navzdory
osvěženou a drivěŤivou, hotovou nésti své nadlidské bŤenreno o nov
kŤižové zastavení dále. Plnila jí ten rikol, kterj. plní jinému ubožákovi
nižší a méně jemné struktury duševní víno, tabák nebo jiné stimu-
lans: pŤenášela ji pŤes tíhu žir'ota a pŤes trud času; dávala jí na chr'íii
zapomínat na všecku bídu hmotnou a na r'šecku strast mravní; pŤc-
nášela ji ve svět čistší, lepší, harmoničtější, uš]echtilejší a dokonalejší,
než byl svět skutečny, a dávala jí žíti jinym intensivnějším a volněj-
ším životem, než byl její spoutanf a zotročeny život empirick1f. Pňes-
to, že psala na vjldělek a že práce taková b vá spisovateli nucenou
robotou, byla jí proti vší pravděpodobnosti dobrodiním, lékem i hrou:
podávala jí klíče k ztracené lidské kráse, svobodě a drlstojnosti.

Takováto tvorba, rozumí Se samo sebou, má jin ráz než tvorba,
kterou uskutečĎuje se vláda intelektu nad hmotou nebo pŤeměřuje se
v tělo a krev a vítězny sen tragick1i nebo mstny sen ironicky. Tako-
váto tvorba máráz dobroclějně pohádkovjl, teple vděčn]i a oddan ;
hebce pňítulnjl a snově naivní; taková tvorba jest sama měkká pňi
chylnost a pokorná drivěra v Boha, ve vesmír, v pŤírodu, v osud lid-
skj'. Taková tvorba jest lékem autorovi a touží bj.ti lékem i čtenáŤi.
Takováto tvorba jest nesena sympatií ke všemu, co žije, a hlavně
soucítěním se vším, co trpí; musili viděti již hoŤe, trrrd, strázeĎ a utrpení
životní, nazirá je jako jakési provisorium, jako cosi, co jest uloŽeno
jako zkouška sudbou nebo prozŤetelností člověku, jako očistn1i pro-
stŤedek a zkušebnj' kámen lidského srdce; nezná a nechce znáti ko-
Ěenného a zásadního zla imanentního, poněvadž zhroutila by se pod
jeho tíhou.

Takové jest dílo Boženy Němcové. NepÍepíná a nestrrpĎuje pomě-
rriv a struktury skutečného života v děsivou grandiositu a monu-
rnentální vfsostnost nebo horečnou vytŤeštěnost, jak to činí vesrněs
dílo velilrfch realistri západních i vychodních, Balzaca, Flauberta,
Dostojevského; naopak:. pÍezitá skutečny život, pŤenáší se pŤes něj,
popírá a nahrazuje jej čímsi, co jest sice stvoŤeno z jeho látky, z jeho
prvkri a živl , ale ne k jeho podobenství: snovj'm surogátem, snovym
korektivem, snovj'm postulátem.



Všecko dílo Boženy Němcové jest pohádka vypravovaná měkkou,
dobrou a bázlivou obrazností zmučenému srdci, toužícímu po lásce,
jemuŽ svět a život podává lroubu namočenou v Žluči a octě; ukolé.
bavka zpívaná tomuto srdci, které tak těŽko usíná a ve Snu ještě pŤe-
r;ivaně vzlyká jako zbloudilé dítě.

I.{a celém díle Boženy Němcové leží teplfm odleskem tento fabtr-
listickj.pohádkovj' červánek, pohádkové kouzlo a pohádkovy declr
a pel stvoŤen1i pro léčiv<lu potŤebu tohoto srdce zmučeného a zděšené.
ho tvrdou a surovou skutečností.

Svět v díle Boženy Němcové jest jiného ustrojení než svět skutečny;
jiná, mravnější a volnější mechanika v něm vládne než ve světě sku.
tečném. Lidé sdružují se v něm snáze a drivěrněji než ve světě skuteč-
ném; uzavírají pŤátelství a pobratŤují se mnohem rychleji než v běŽ.
ném životě a jsou svjm svazk m mnohem věrnější, neŽ blvá v em-
pirii' Jsou typické pro Němcovou básníŤku pŤátelství a láska lidí od-
dělenj.ch od sebe vysokou zdí rozdílri společensk ch, cizích si roďern,
prostŤedím a vjlchovou. V,,Divé BáŤe..na pŤ. žijí v drivěrném pŤátel-
ství vzdělaná farská slečna a pasačka obecního stáda; ,'Baruška..,
vesnické děvče, sloužící několik měsícrl ve velkoměstě, provdává se
za městského šviháka a nadaného malÍfe a ovšem manŽelství to jest
šťastné a Baruška jest záhy ozdobou nejvybranější společnosti;
v,,Chyži pod horami.. zamiluje se naráz pražskj'doktor a šlechtic do
slovenské dívenky poď Ďumbierem a' rozumí se, šťastně: nalézá
v tomto ,,pňírodním dítěti.., co schází městsk1im slečnám: zlaté srdce;
v,,Pohorské vesnici.. hraběnka Bňezenská nepohrdá radou staré báby
a comtessa Jelenka jest drivěrnou pŤítelkyní vyšívačky Dorly' její
vnučky; ,,Babička.. jest skoro drivěrnicí kněžninou a zasahuje jako
malá prozŤetelnost do osudťr lidskj.ch: dopomáhá k vytouženému
štěsti ohroŽenjzm milencrim, Kristle a Mílovi, a pomáhá dokonce roz-
jasnit zachmuŤen1i erotickj' osud komtesy Hortensie . . .

Rozumí se, že ve světě takto ustrojeném pŤicházejí čestni muži jako
forman Hájek, ,,dobrjl člověk.., vždycky právě včas, aby vysvobodili
ohroŽené dívky z objetí vilnjlch násilníkú , a že v takovém světě obra-
tem ruky stávají se z rafinovanj'ch svťrdcrl kající a oddaní milenci

a vzorní manželé (,,Baruška..). Rozumí se také samo sebou, že v tom-

to světě jest zrada cosi velmi Ťídkého a že se jí dopouští _ a to jest

karakteristické _ jen člověk vysokého společenského postavení, člo-

věk kulturou pokaženy: kníže Robert na vesnické krasavici Hedvice'

A rozumí se, že unikne i trestu, neboť v tomto světě není msty; v tom-

to světě se odpouští. odpouští Hedvika, a když Fricek chce se vrlr-

nout na kníŽecího svridce, zaďrží jej Johanna a sedlák Burckhard

pronese sentenčně, co smyšlí o 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 krás-

nj'mi. Andělskj,mi dušemi v mrzáck;ich tělech, jako je trpaslice Ro-
zárka, které trpí a obětují se mlčky, bez reptání, živitelkami svj,clt
zbídačelj'ch rodin a obezŤetnymi, pedagogicky taktnimi zachranitel-

kami chátrajících mladíkr i ' , ,s lužebnicemi lásky. . , , ,ne navnymi
kňesťankami..; šlechetnfmi chuďasi' jako jest Jakub Halina z ,'Chu-
dfch lidí.., kteŤí svj'm trj'znitelúm opláceji zlé dobrÝm, žijí jako žeb-
ráci, starají se o své blbé sestry a dávají své tispory věnem dcerám
svfch zbankrotělych někdej ších továrních 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 vlast-
ních, a pohŤbívaji vlastním nákladem nespŤízněné mrtvoly; měkk1imi
bezbrannymi snivci, jako je drotar Jano v,,Podhorské vesnici.., kteŤí
chodí světem zatěžkym vydělkem, aby zaspoŤili sestŤe na věno, maji
urnělecké toulry 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 své hraběcí pány. Nebo
rozkošnymi jadrn;fnri hochy a dívkami, jako jest pŤestrojená Karla
nebo divá Bára, tato věrná a obětavá družka své farské slečny a pŤi-
tom zase malá prozŤetelnost, která jí opatŤí jejího doktora za muže,
opravdovfmi lidmi plein-airov1imi' jak měli celou sympatii Boženy
Němcové, její nejmi}ejší a nejzdravějši a nejslunnější typ; z nělro jsou,
rozumí se samo sebou, hlavní milenecké dvojice jejich dvou největ-
ších sklacleb slovesnÝclr, poněkurl monototrní I(ristla a N{íla a rl iferen-



covanější Dorla s dobrym divochem Pavlem. Nebo posléze lidumily

z profese, osvícenjlmi a vlasteneck;ilmi šlechtici a šleclitičnami, kteňí
jako hrabě HanuŠ, hraběnka BŤezenská a komtesa Jelenka mají Ži-

votnim cílem lrospodáŤské i 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 Ťemesl-

ník m a mnoho a obšírně hovoŤí vespolek o vj.chově dívčí a povzne-

sení ženině, o jejím ukolu v národě i společnosti, o vzdělání Ťerneslnic-

tva, o pokroku zemědělském, o l idovém kroji a vkusu, o souladu sta-

vťrv a vrstev společensk1ich.
V tomto světě jest velmi málo opravdového z|a,které by sedělo za-

Žrané 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 ,,Po-
horské 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 zba-

vuje 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 níž krkonošsky 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 věčné prameny nejen zdra-

ví, ale i kŤivdy a práva. Rousseauovská utopie za|éhá svym eclrem do
jejího básnického snu a dává mu lehynky spekulativny nádech. Ale

realism? MěŤi-l i sc realisIrr tírrr, jak dovedI vysti lrnout spletitost a roz.
větvení z|a ve vesmíru, jak vysledoval jeho h]ubo]<é koŤeny 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

ovšem ve smyslu společenského ziizeni, nj'brŽ ve smyslu spŤíznční tě-

lesného i 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 šílenství a smrt všeho druhu;nezná děsu a hrtzy z lásky' které
vedly básníky renesanční k pojetí osvobodite]e Antierota; netuší nic
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 har-
monii mezi oběma pohlavími.

Láska u BoŽeny Němcové má často moc zušlechťující a tŤíbící ka-
rakter lidsky. Tak v ,,Barušce.. proměiruje malíŤe-svtidce naráz v ry.
tíŤského milence a ušlechtilélro manžela; divokého a vášnivého Pavla
vysvobozuje z tenat Sršánovj'ch vedle pŤátelství k Petrovi láska
k Dorle, jako erotick1i cit k Veronské NIariettě ničí v Jakubu Halinovi
pomstychtivost a učí jej utěšovati se v práci, modlitbě a odpuštění
(' 'Chudí lidé..). Jen jeclnou nebo dvakrát pojala Němcová lásku jalro
moc démonickou, která vlrání v hanbu, šílenství a srnrt: v erotickénr
oblouzení Hedvičině v,,Sestrách.. a hlavně v erotickém očarování
Viktorčině v ,,Babičce... Ale Viktorka zristává episodou a klesá po-
stupem románového děje v cosi, co nestojí pŤíliš vysoko nad dekorací.
Vedle této lásky démonické, která jest podÍadnou v1i'j imkou v díle



Němcové, dala by se uvést ještě láska elegická, kterou trpí ušlechtilí
snivci a dobráci, drotar Janko a chasnik Petr v ,,Pohorskévesnici...

Božena Němcová jest Ďdsníika sbratÍení lidského a láska jest jí jen
jeden pňípad tohoto všeobecného mravního zákona' Němcová byla
bytost všemi svymi koŤeny a pudy nadobyčejně a nevšedně družná;
byvši nesčíslněkrát zklamána, věŤi vŽdy znova a znova v bratrství
lidské duše a tiskne v objetí každého, kdo se jí pŤiblíŽí. Její listy pŤe-
tékají drivěrnostmi' její Život jest rozbodán zklamáními a omyly cito-
vé sympatie; jimi Žije a na ně umírá. Asi v pěti pracích svj'ch - a jsou
mezi nimi její dvě nejlepší a nejrozměrnější dila - pŤetvoŤuje tuto
základní žízefi, touhu i muku, radost i utrpení své duše a svého srdce
s větším menším uvědoměním v zákonnost umělecké myšlenky kom-
posiční, v mravní postulát a někde pŤímo v sociální tendenci.

,,Ch!že pod horami.. jest beletristická hŤíčka, ale hňíčka progra-
mová; jest sehrána na thema sbratŤení československého, které se tu
stává básnick m tělem a básnickou krví ve sťratku praŽského doktora
a slovenské dívčiny.

,,Babička..jest cele inspirována touhou krásného a všestranného
soužití, souŽití venkovanri mezi sebou v rodině i v obci, souŽití lidu
s panstvem, souŽití člověka s pňírodou, souŽití člověka s Bohem. Je to
idylická báseĎ, plná pŤitlumené melodické něhy. Její dynamické
napětí není veliké, její harmonie nepŤekonává velkj.ch disonancí, ale
teplá pokojná odpolední záŤe slunečná dŤíme na ní blaŽenj'm vj'levem.
Nazj'vají-li Indiáné kterési americké jezero n, směvem Velkého
Ducha.., pŤísluší tento název i ,,Babičce..: jakj.si odlesk boŽího rismě-
vu leží na této knize melodickj'm popraškem. Lidé bratŤí se zde s lid-
mi, kněŽna a mladá komtesa s prostou staŤenou - není pŤehrad
privodu a postavegí mezi nimi. Lidé žijí tu v míŤe a v lásce s pŤírodou,
jsou jen jejím zušlechtěnj.m a zjemnělj.m pokračováním a stupfiová-
ním; a není neŠtěstí lidského, jehoŽ by nedoveďa pŤíroda, ne-li vy-
hojit, alespoĎ zmírnit nebo d.ekoračně zladit do svého orchestru, jak
ukazuje pŤípad šílené Viktorky, která se stává nakonec jakfmsi
filosoÍickfm mimikrg pŤírodním, kdyŽ hyne v bouŤi bleskem pod
srostlymi jedlemi, kde se ukryla. Všichni dobŤi lidé u BoŽeny Němco-

vé jsou pŤirození, milují pŤírodu, Žijí s ní a v ni, soucítí s ní; v první
Ťadě ovšem babička Sama: v ní zasnoubila básníŤka s tím líbezně
naivním optimismem sobě vlastním v harmonii ducha pŤírodního
s duchem kŤesťanskym. Nebot láska k pŤírodě vede u Němcové
vždycky k víŤe ve věčnou dobrotu, v princip věčné harmonie, v las-
kavého Boha. V lásce k pŤírodě i k bliŽnímu poznává člověk svou sílu
i své meze a učí se pokorně skláněti se pŤed vyšší vrilí. Štěstí není u ní
nic než osud pokorně pŤijíman1|' a tím proměĎovanf a povyšovan:i
v mravní dílo vlastní duše.

Harmonie, harmonie, sbratŤení, sjednocení - tak zni a tolŽi to
z kaŽdé stránky BoŽeny Němcové. Není rozpolcení v jejích lidech
a tím dílu jejímu uniká základní akord moderní tragiky. Instinkty
jsou u nich vyrovnány s reflexí, vrile s obrazností, city s Tozumem'
duch s vesmírem i Bohem, Jen protoŽe jest takto z|aďě,ná a celá, m Že
se odváŽiti babička toho, čeho se odvaŽuje, jak Ťíká, ,,s pomoci Boži,,:
zasahovati jako malá prozŤetelnost v osudy lidské, nejen státi pevně
na své postati, ale vkročiti na chvíli i do cizí sféry a více ještě: vrátiti
se z ní do sféry vlastní neporušená, nezmalichernělá, neodcizená.
Tomu Ťíkám pŤíklad veliké, klidné, sladké i statečné moudrosti, jež
má tváŤnost skoro goethovskou; a dala nám jej jaksi mimochodem
pravnučka Rousseauova a pŤeďala nám tím v ušlechtilé formě lepší
jeho část: hrdost duše lidské opravdu volné a statečné v lásce boŽí.

S krajním uvědoměním až tendenčním vyzpívala a že| místy i vy-
povídala se ze své touhy po sbratňení lidském Božena Němcová
v ,,Pohorské vesnici... Vzájemná láska vysokj'ch i nízkj'ch jest tu
jakj'si rlkol pŤímo uloženjl, na jehož Ťešení pracuje se s horlivostí
právě programoYou. Spolupráce šlechty a lidu na prospěchu rodného
kraje; sbratŤení Slovákri a Čechri v dělném životě a světě; vzájemné
povznášení se a zušlechťování jednoho pohlaví pohlavím druhym,
jedné vrstvy společenské vrstvou druhou, jednoho kmene kmenem
druhj'm - tot tendence tak široká a zevšeobecĎující, že zat|ačuje
místy jedinečnost karakter a typri, právě básnickou, a stírá jejich
obrysy v mlhavost ideálních pŤílrlaďťr nebo schemat.

Programová tendenčnost tato stupĎuje se ještě v,,ZáInku a v pod-
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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 pro-

blémovosti sociální i - problematičnosti umělecké a básnické. Trojí

společenská vrstva 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

očišéuje duši l idskou, pokorně ji pŤijímající, vede ji k plnění nejčistší

lásky kŤestanské a vynáší ji 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 cítění náboŽenské, tŤebas

nebyla spekulativnj'talent náboženskj.. Její Brih není Brih myšlen-

kové a mravní tragedie, není to dramatick1i Brilr ani Michelangel v, ani

Pascalriv, ani Kierkegaardriv; jest to nejspíše ještě Bérangerúv,,Brih

dobrj'ch lidí.., ale slovansky prohloubenjl, bez pŤídechu šosáctví a ti-

chošlápství, jemuž neunikl francouzskjl písničkáŤ: BŮh otec, Btih vy-

rovnatel, Bťrh sám sestupující k člověku a povznášející jej. Jak karalr-

teristickjl pro toto pojetí jest pŤekrásnj. lrymnus prÓzou v ,,Pohorské
vesnici" !

,,on, jenŽ sčítá prach semene bylinového i písek v moŤi, jenŽ stejně

bďí nad snem dítěte u prsu matčina, jakož nad vrahem na galeji pŤi

kovanfm; jehoŽ ďopuštěním se stává, Že bouŤe tisícileté stromy pod-

vrací a slabj. štípek jen oh;ibá, staleté budovy, díla umění lidského,

v olramŽení v niveě obrací a chaloupku slimáka nepokazí; on, jemuŽ

rdc malé, nic velké, jehož mocnost a divotvornost se zobrazuje v jedi-

né kapce vody, jako v celém ohromném moŤi; on, jenž drŽi osud krá-

lťrv 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 ,,Č1o-
uěk,,, j im 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 setíe slzu 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 líčení a pŤímou karakteristiku. Její
umění jest umění ryze citové: sympatií budit sympatii. Vyhovuje Svou
primitivnou dobrotou nejvíce Tolstého definici umění jako nákazy: citi
a dává cítit. Rozezvučujemelodicl<y své Íigury a tato melodika zaplavu.
je čtenáŤe a nutí jelro nitro k souznění. Její l idé často sporně, poclrybeně
a povrchně myslí, a]e cítí vždycky správně a rozhodně a jednají vždy-
cky jasně a určitě. Nebyla genius dramatick,y-; neobsáhla rozpor mo-
derního člověka, nesledovala vzletu jeho obraznosti, nezváŽila jeho
bídy, nezměŤila jeho pádu, nevyzkoumala jeho síly; nepronikla k me-
zím žádného z jeho rozpětí a nepohybovala se na jejich ostŤí. Podala
jen jeho stŤední polohu, ale její píseů má svou opravdovou ryzí a čis-
tou vnitŤní melodii; a jest proto básník a cel básník' rnladjl básník
mladého, citově svěŽího, názornélro a naivního ]idu.

Jejím orgánem básnick1fm bylo srdce v uŽším smyslu, 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, hoŤe i 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.

Nejkrásnější její clíla jsou básnické protesty proti sobeckosti a ma-
lodušnosti tohoto světového ustrojení a životního poŤádkrr; lámou
svym entlrusiasmenr hranice, odplavují pŤekáŽky, trhají meze, aby



krev Lásky mohla volněji tepati a bíti, prochvír'ati i opíjcti organisrn.

Její díla postulují lepší, volnější, čistší a lirásnější svět, než jest svět

dnešní. Její díla pŤestavují a obmě ují život a clobásťrují Ťád spole-

čensky a světovj'v laskavou harmonii'
Kolem ní byl mráz, tma v ni bolest, rnuka, zoufání. Ale srdce její

zpívalo pŤece svrij kladnf ideální protest, postulovalo vŠecko, čeho

nebylo ve skutečnosti: lidství, krásu, bratrství, volnost, lrarmonii,

spravedlnost, soucit, lásku i Boha.
Krásnfm sladkj.m paradoxem s rozkošnou tvrdošíjností opravdu

básnickou a všemu navzdory soudilo její srďce:
I ! Winter colnes, can Spring be lar behind?L

1 - Iir]yž ZimapŤichází, což múže b}1ti Jaro dalelio zan1,! Shelleg: ode to the Wes
1il'ind.

SvaÚopluk čech

Co bylo 'nejlepšiho 
v uměleckém karakteru Čechově, projevilo se

nejplněji v jeho prvních skladbách epickfclr, napsanjlch v létech
sedmdesát;Ích a na počátku let osmdesátjlch: v,,Adamitech.. (1873),
v , ,Andělu. ,  (1B74),  v, ,Čerkesovi . .  (1B75),  v, ,Evropě. .  (1878) a ve
,,Václavovi z Michalovic..(1880). Nejedno ztéch děl znamená na Svou
dobu ne.li cel1i uměleck1i čin, alespoťr ctyhodnf nábělr k něrnu. Žád-
né z těchto děl není jistě dokonalé a celé; mají lecktery kaz, leckterou
naivnost v koncepci, nejsou někdy doce]a domyšleny v celkové kom-
posici i v psychologické malbě Íigur - a pŤece a pŤes všecko: mají
cosi, co scházi pozdějším pracím Čechovj'm, korektnějším snad v ]ec-
čems: jakfsi rys geniality, odvážnou smělost vrhu, opravdovost inspi-
race, neustydl1i posud básnickj'žár. Neboť osudnj.a často pozorova-
njl zákon osvědčuje se i na Svatoplukovi Čechovi: dílo jeho, jak získá-
vá na populárnosti, tak tratí na hodnotě umělecké a básnické' Pozděj-
ší jeho práce pŤinesly do li ierárního charakteru Čechova ještě nejednu
sloŽku časovou a místní -. zpŤizvuč,nily jeho panslavisticky roman-
tisrn' politickou tendenčnost, liberalistické humanitáŤství - a]e stačí
srovnat jen jeho ,,Slavii" (1882) s ,,Evropou", ,,Dagmar" (1883-S4)
s,,Václavenr z Miclralovic.. a tŤebas i dost jiŽ ustydlou a ne právě vy-
solrym letem nesenou idylu ,,Ve stínu lípy.. (1879) s ,,Václavem Živ-
sou.. (18Bg-91), prací čiŤe epigonskou a akademicky archaistickou,
aby bylo patrno, ko]ik ztratil Čech postupem času síly básnicky tvo-
Ťivé.

V ,,Adamitech.., v ,,Evt'opě.., v ,,Miclralovici.. jsou všecky pod-
statné složky urněleckélro karakterrr Čechova; v nich jest i napovědě.


