
Několik poznámek
o JarosEavu Vrchtrickérn

Nev1islovnfm utrpením bylo mně po každé psáti o Vrchlickeirri;
a utrpením dvojitjlm a |,rojit1im jsou mně tyto Ťádky. Nik;inrneolií-
ral jsem se častěji ve svyclr myšlenkách neŽ právě Vrclrl ickym, a tc
od jeho vrcholnyclr let až do jeho skonu; a nikoho nemiloval jscm ve
svém mládí vášnivěji neŽ jeho. odvráti l-l i 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 Yrclrl ic-
kého jako své nebezpečí a nebezpečí tím větší' čím byl jako básní]r
i člověk kouzelnější a sv dnější. V devadesátych letech neznal jsc;rr

zhoubnější cesty v české poesii než lrladké, vyježděné koleje jelro

efektních, ale dutjlch rfmri, jeho lesklé, ale studené rétoriky, která
kladla jiŽ jen vedle sebe - bylo to v době ,,Posledníclr sonet samo.
táŤe.. - celá veršová cliclré, hotové a ztuhlé ritvary lepencovych
frázi. A realrci, která se proti Vrchlickému projevila po rrizn1Ích strán-
kách v Macharovi, Sovovi i Bňezinovi, vítal jsem jako činy duchové-
ho osvobozeni, jako v]astní dílo naší generace 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-l i jsem snad tvrdě, měl jsem

k tomu vnitŤní právo utrpení a lrolesti, vnitť'ní legitimaci okiamané
lásky __ neboť, opakuji, pochybuji, že kdo z jelro oÍiciálních chvalo-

Íečníkri a dnešníclr ]iterárních pňiživníkri milor'al nrrtvého vášnivěji

neŽ já a cíti l dosah jelro poslání mučivěji a naléhavěji než já. Kdyby

dnes bylo mně rozlrodovati Se Znova' rozhodl bych se stejnč.

Ale dnes leží jin1 ukol pŤede mnou. Situace jest změněna: změněna
jednak tim, že Vrclrl icky později vybiedl ze svého rétorického sche.

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 nesmírného díla, jež stŤe se pŤed tebou jako širá pláI't

až za obzor a jež zabrati jedin1im pohledem a uzavňíti do karakteristi-
ky sebe rihrnnější a povšechnější jest ukol s]<oro nadlidskf.

Netroufám si také Ťešiti jej na něko]ika stránkách tohoto l istu,

které jsou mně vyměŤeny. Mohu zde podati sotva více než několik
poznámek a soudti, které docítiti a domysliti i ověňiti na díle Vrchlic-
kého musí byti zristaveno dobré v l i 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 jedinečné u nás síly tvrirčí, nej-

bohatší náš básník, největšího rozpětí perutí; umělec vášnivě tovžicí

obejmouti a Zmoci kaŽdy problém; ne mornf dělník, vrhající se na
každou ]átku a snažící se, podrobiti j i svému panství. o tom není a ne-
bude, 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 smě-

rŮm orientoval českou duši básnickou; jde o to, Tozpcznati jehobás.

nickf zor a promítnouti jej až do těch drisledkri, na něž nestačil bás-

ník svou snahou a svym životem.
Částečnou odpověď na tyto otázky dá již pečlivé studium jaho bás-

nického 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 tra-
diční kniha české poesie; verš její jest spíše šecly a melodicky než bar-
vitj ' a plastick; ; neliší se podstatně od verše Mayerova, I{álkova nebo
Nerudova; l idová píseri a 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 následuj ícími, zejména,, Epick1imi básněmi..,

,,Vitorií Colonnou.., ,,Duchem a světern.., ,,Symfoniemi.., ,,Rokem na
jilru.., ,,Dojmy a rozmary.. jest propast: stojí mezi nimi Victor Hugo,
Banville (a také, aěkoliv rnnohem méně, neŽ se myslívá, Dante)
a souvisící s nimi celá změněná intonace veršová. Yrchlickj. naučil se
zde verši západnímu, širokému, pompésně rétorickému a dialektické-
mu, verši, jenŽ pracuje pňíkrj.mi kontrasty vedle sebe poloŽenfmi,
slrluky světel a stín , piíkrj.mi antithesemi; verši, jenŽ zaclrycuje
pŤedevším smyslnf dojem a reliefně vykrojuje a vyhrocuje skuteč-
nost tvrdymi, utočnj'mi a bÍesknymi rj'my; umění, prisobícímu spíše
na smysly a nervy' než na citovost čtenáŤovu; umění, jež má cosi de.
magogického a agitátorského a jež vytvoŤil si velikj' francouzskj'
rétor jako prostÍedek k svému cíli, ktery byl jakási popularisace bás-
nická: podati filosoÍii dějin, sympatickou moderní demolrratické době,
ÍilosoÍii soucitu, v1fvoje a jakéhosi manicheismu, ve velikych historic.
kj.ch reliefech srozumitelnj'ch jako biblia pauperum každému čtenáňi.

Zde jsou prameny toho, co bych nazval oficiální poesií Vrchlického,
celého jednoho mohutného ramene jeho básnické Ťeky. Zďe na|ezl
Vrchlickj. svou poetiku a tím i _bez Žertu - svou ÍilosoÍii dějinnou'
která jest čiŤe dialektická a vnějšková mechanika vj.vojová. Zde na-
Iezl básnickou intonaci pro svou epopej lidstva, svou vyrazovou a sty-
lovou zbrojnici, kterou ovšem později zjemůoval a zjemi'roval, ptiso-
bením hlavně Vignyho a Carducciho, ale jejíŽ ráz nemohl zapŤíti ani
ve svj.ch vrcholnych a opravdu v mnohém kouzelnj.ch a podmani-
vfch knihách, jako byly ,,Fresky a gobeliny.. nebo ,,Nové zlomky
epopeje... T zde vitězi nejednou dialektické pojetí nad intuicí, i zde
pointy abstraktně Íilosofické a didaktické ruší naivnou názornost,
trhají fabulistickou tkáů obraziYou a znemožĎují pravé objektivné
zahloubání se'

Tímto zromanisováním českého verše prolomil Vrchlick1i jako
nikdo posud pňed ním českou tradici básnickou a orientoval českou
poesii k cílrim posud jí cizím. Není pochylly, že bylo mnoho získáno
na této dráze, není však také pochyby, že bylo mnoho ztraceno. Vrch-
lick1f sám v pozdních sbÍrkách svj.ch staral se o liore]rtiv a pŤešel od

pompésního a rétorického vcrše k verši melodickému a šedému - ale
v tom byl jiŽ také oclraz reakce mladé poesie proti jeho prvotnému
rétorismu. Ziskána byla nejprve jakási nebojácná rozlrodnost asmy.
slná plnost: vedle poesie Vrchlického jevila se všecka starší poesie
česká a pňedevším poesie Nerudova, jenŽ zastupuje proti novotáňství
Vrchlického princip tradiční, rozkolísanou a nejistou nebo mdlou
a matnou. Verš Vrchlického vystihoval lépe vnější pohyb a ruch, děje
smyslové a plastickou formu hmotnou, a zvláště když studiem Ban.
villa a renesančni lyriky francouzské i italské osvojil si mnohé uza-
vŤené, opravdu jongleurské a arabeskové ritvary strofové, založené
na symetričnosti zvukové, byl jedinečně uzpúsoben 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.., které chytají samu opojnou životní pěnu a páru
a duhu, sklenutou nad vodopádem životním, ale krása tohoto ryzího
a samo čelného formalismu jest podmíněna jako všecko v umění sty-
lovostí: má své oprávněné místo tam, kde drží se povrchu a ilusivné,
rozkošnicky nervové a smyslné hry životní. Ale není těžkfm stylovj.m
bludem, traktuje-li Vrchlickj' lehkou, hravou a kohetnou formou
ronda sám cit náboženskf, jako se mu to pŤihodilo ve ,,Fanfárách
a kadencích.. (1906), v cyklu ,,Modlitby..?1 A tato nestylovost není
snad v díle Vrchlického samojediná. Kolikrát stalo Se mu' že vnějším
schematem znásilnil inspiraci, Že princip intuičního hledání formy
z plnosti chvíle a její jedinečnosti nahradil rutinou a mechanikotl,, že
nález formy není u něho uměleckym činem tv rčím, vyrazem posled-
ní nutnosti; nj.brŽ čímsi více méně náhodnj'm a z vnějška vnucenfm?
Msti se právě na něm velmi často kletba všech forem pŤejatj'clr Íilo-
logicky a nedobyt ch z osudnélro tlaku chvíle intuitivnfm tvrirčím
činem, nevynesenfch holou rukou z bolestného Žáru vlastnÍ tvrirčÍ
vj.hně: stávají se velmi záhy prázďnjmi, dut1 mi, bezkrevnjlmi mas.
kami, z prili mělkj'mi hračkami, z prili pedantickymi formulkami.

HovoŤívá se o ,,verbalismu.. Vrchlického a vytj'kává se mu jako

1 - Strana 189-205.
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těžkj'hŤích. Ale verbalism jest kulaté slovo a jest tŤeba dorozuměti se

o jetro smyslu. Verbalisty jsou vŠichni dobŤí básníci tymŽ rozumem

a touž nutností, jako všichni sochaŤi jsou plastikové a všichni malíŤi

koloristé: chtěj nechtěj. Básníkovi slovo jest nástrojem i látkou

tvorby; kaŽď! básník musí slovo voliti a vybírati, o slově pŤemj.š-

leti, určitjlch ričinri od něho se dožadovati a jich z něIro vypočítávati.

Verbalisté jsou i Neruda, i Sova, i BŤezina, i Machar, i Bezruč, kaŽd!

ovšem svfm zprisobem. Methoda, kterou vybírá slova a váŽe je

v obrazy BŤezina, jest jistě jiná neŽ methoda, již uživá Bezruč, ale

oba vybírají, tŤídí, zavrhují; neopovrhují slovem jako bytostí rodovou,

nj'brž jen určitlm slovem v určitém pŤípadě.

U Vrchlického setkává se někdy pozornj.čtenáŤ s bolestnj'm zje-

vem, kterjl prisobí jako paradox' Vidí, že často nevybíral dosti slova,

nj'brž užil toho, které mu podala první chvilková náhoda. Naleznou

sá jazykové vulgárnosti nebo triviality, obrazy temné a zmatené nebo

protismystné v básních, které chtějí bj'ti monumentální, opravdové,

velebné nebo vybrané avzácné nebo jímavé a podmanivé, a nechtějí

nikterak bj.ti parodiemi nebo paskvily. A tak bj'vá občas bystrj'

a jemnj' čtenáň svědkem trapného zjevu, Že básníka, kterj'bj.val pro-

hlašován za vzácného umělce slovesného, objevuje náhle prostŤed-

ním a pochybnj.m virtuosem, nebot vady takové mívají u Vrchlické-

ho nej astěji pŤíčinou rfm nebo jinou vnějškovou podmínku veršové-

ho schematu. Nejen pitvorné hiáty, jimž se jazyk vyhj'bá (,,ve umění..

a pod'), jsou pravidelnj.m zjevem ve verších Vrchlického, ale nalezneš

i zkomoleniny slovné, které jsou obětmi pŤinesenj'mi rytmu nebo rj.-

mu. (V ,,Twardowském.. čte se na pŤ. instrumentál ,,nudem.. místo

nudou a jen pro r m; a podobni'mi zjevy dala by se vyplniti nejedna

stránka). Ne tedy verbalism, nj'brž špatnf verbalism ohrozil některá

místavdí leVrch l i ckéhoanapovědě l jednuzezák ladníchant inomiÍ
jeho díla.

odtud byl d.obr! verbalismus, to jest pečlivé dokonalé ňemeslo a ve

vyšším stupni dokonalé umění slovesné jednou ze zbrani, jimiž reago.

vali mladší proti Vrchlickému tam, kde toho bylo tŤeba. BŤezina na

pŤ. váŽil svá slova a své věty na ethernj.ch váŽkách, instrumentoval

své verše s pŤesnosti, ryzosti a čistotou a dokonalym rizkostlivj'm
věděním a poznáním jejiclr ričinri' jak;fch nenalezneš u Vrchlického;
jeho obrazy jsou methodicky tak jasně a dokonale vysledovány a tak
soustavně spŤízněny vespolek, že tvoŤí nejvyšší a nejčistší medium,
v němŽ Žije a p sobí jeho žár tvrirčí s největším ričinem a 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 Ťíci tolik
jako nejednotn;i názor světovy. Básník není Íilosof a jeho poznání
života a světa nemá nic společného s filosoficlrfmi soustavami a me-
thodami; ano, je-li co znakem opravdového básníka, jest to právě lo
zd.e: Že poznání jeho odlišuje se diametrálně od poznání vědního'
Básník poznává a soudí Život i svět jinj'mi orgány než vědec: ce]ko-
vou intuicí, razem, zmocfiuje se svého pňedmětu, kde vědec analysuje
a pak teprve, abstraktním dějem, rekonstruuje soubor svj.ch poznat-
k v cosi, co má ze života sice logiku, ale ne podmanivou a právě
tv rčí irracionálnost a tím i pŤesvědčivou jistotu.

Kriterion básnické tvorby jest hledati v něčem zcela jiném:
v intensivnosti a vroucnosti ohnivého pohledu, kter1i proniká k jádru
věci a sděluje je sobě i jinfm v bleskovém osvětlení s naléhavostí,
jež nezná a nepÍipouští pochyb; v bojovnosti a síle pohledu, kter1i
mění klidné a tuhé posud pŤedměty v dramatické víry životní, trha-
jící a rvoucí všecko ve svrij stfed. Tato intuitivná síla jest jen jinj'm
vyrazem pro duševní tvrirči soustňeděnost, pro intensivnost tvrirčího
děje - a zde jest kriterion, kter1im jest nutno měŤiti každé dílo
básnické i umělecké. Není jistě náhodné, že u Vrchlického právě jako
u Victora Huga nejslabší částí díla jest drama, které žádá si soustŤe-
dění nejintensivnějšího, objektivace a názorovosti nejvášnivější, po-
něvadž jest jí nejtiŽe dostupné: vmyšlení a vcítění se v Životní děje,
které se nám dnes, ex post, jevi jen logickfmi a racionálnj.mi sche-
maty, zpŤitomnění si čehosi, co jest více než mrtvé: prostě minu]é.
A také v lyrice a epice Vrchlického ověŤíš snadno zákon,Že čím básefi
jest méně rozměrná, tim bj.vá pravidlem dokonalejší, t. j. názorově
celá a organicky uzavŤená. Vrchlickj. objímal plně jen dovršené sta-



tické situace, ať vnější, aé vnitŤní a náladové; unikaly mu lr]trbší

vfvojné a dynamické prvlry Životní, sám jejich naléhavy hudebně

tog ick j ' ry tmus.By l sv j 'mbásn ick j ,must ro jenímpodobenV ic toru
Hogovi a více ještě Gautierovi, tŤebas jeho zorné pote bylo nnohem

širší, jeho temperament Žhavější, jeho vrile mohutnější: byl básník,

kter! uiděI, viděl reliefně, zaokrouhleně, vyhroceně - básník smys-

lovj', básník žinavé nelomené barvy, uzavŤené scény, plné, polední,

omámné, opojné a ž|tavé nálady; básník, ktery spíše situaci pŤekreslil'

někdy až do trapné samozŤejmosti, než by jí zristal něco názorově

dluŽen; básník, kterf věru nehŤešil nápovědmi, sugescí, nedopovědě.

ním; básník, jemuž nebylo ,onevyslovitelnosti..' ktery naopak pro-

viĎoval se někdy tim, že měnil v těŽké slovo i to, co ho nesneslo a co

se mu vzpouzelo, co dalo se vysloviti jen zámlkou nebo pausou, du.

ševním šerem, con sordina' hudbou a jejím melodickjm dechem.

Jsou v díle Vrchlického básně, které odpuzují jemnějšího ducha

čtenáŤského tim, že básník nepŤenechává mu, Ťekl bych, Žádné práce,

Že podceíuje jeho vnímavost, že nejen nic skoro nepŤedpokládá, nj'brž

také nic nežáďá,. podává všecko v trapné samozŤejmosti a jedno-

smyslnosti. Jsou to básně, které zbytečně podtrhují a zbytečně

pointují a jeŽ po svém victorhugovském vzoru jsou pracovány ja-

ilj'msi aÍišovym stylem, ve velk. ch stínovj'ch masách a siluetách.

V této demagogické určitosti a pointovanosti byla jednu dobu síla

poesie Vrchlického a pŤíčina jejího rispěchu, ale jest se obávati, aby

,, aola.n pŤištích, v dobách zjemnělejšího vnímání a cítění, ne-

vymstilo se to na jeho díle a nebyly právě v tom shledávány a nalé-

zány jeho slabiny.
Bo l amučto sebeví c , j e s t nu tnopŤ i zna t i s i ,ževdí l eV r ch l i c kého

není takovfch vrcholri básnickfch jako jsou - abych zristal jen

v liberaturách slovanskÝch _Mickiewiczovy ,,Dziady.. a jeho ,,Pan

Tadeusz,. nebo Puškin v ,,EvŽen oněgin.., tato díla, na nichž ričast-

nily se vedle vlastností a sil umělecky smyslovj,ch i vlastnosti karak-

terové spanilosti a duševní i srdečné líbeznosti, jeŽ mťržeš spíše cítit

než d.eÍinovat a pojmenovat, a na kterjlch má podíl vedle prr,kťr

zemsk:ilch a tělovj'ch i jakési básnické a lidské světectví. Jedinečná

vfsostnost těchto básnick;i'ch arciděl kotví ve sférách duchovějších
než jsou ty, v nichž se koupalo básnické kŤídlo Vrchlického: dílo jeho,
cítiš to jasně již nyní, rozlévalo se spíše do šíŤe než se hloubilo do stud-
nic nevysychavfch a vjlboje jeho byly spíše látkové než vnitŤní.
Nesmirnému talentu Vrchlického, kterjl touŽil obejmouti celj. svět
a zmocniti se každé látky a kaŽdého sujetu, nedrŽel rovnováhu dosti
siln karakter básnickj', kterj' by koncentroval a váza|, co odstŤe.
ďovala a rozptylovala nesmírná, života a rispěchri lačná vúle mistro-
va. ovšem: jak:i nesmírnj', opravdu naďidskjl musil by blti tento
karakter, aby vyvážil tento ta|ent a položil hráz a mez a dal posvěcení
tomuto nesmírnému rozpoutanému živlu, kter stále vŤel a tryskal
a šuměl, bičovan1i a bouňen snad všemi elementárnimi duchy
zemsklirmit

Vrchlickj'jest největši posuď revoluce v českém kulturním světě.
Do národa pochmurného a meďitativného, žijícího posud smyslep
spíš vnitŤním neŽ smysly vnějšírni, i v rozkoši melancholického a tesk-
ného, vtrhuje Vrchlickjlm poesie jásavé fanfáry, optimistická a sku-
tečnostná, plná hladu a žizné po všech darech země a světa, prudce
a horce zmocůující se života ve všech jeho tvarech, poesie v1ibojná
a nerozpačitá, která na|ézá na každou zálradu ihned odpověď, jako
rozvádí rychle každou dissonanci v harmonii, teplá v barvě, smyslná
ve formě, točná v intonaci. Postav vedle Vrchlického pathetického
mora]istu Kollára, zmučeného pessimistu Máchu, stále se stiny svého
nitra se bijícího, - stručného, bystrého a epigramatického Čelakov.
ského, trpkého a hoŤkého Nerudu, sladkého a dúvěŤivého Hálka,
idealistního rétora Svatopluka Čecha, do minulosti odvráceného
a v mystiku zapťedeného Julia Zeyera _ a pochopíš teprve jasně,
oč blíŽe životu, v tom, jak rozumí mu positivistickj' zápaďni člověk,
byl Vrchlickj.a jak celá tvorba jeho měla i podmínkou i cílem zezápad-
nění a zmodernisování českého světa. Je-li smysl českj'ch dějin nejen
politickj'ch, ale i kulturních a duclrov1ich pŤipodob ování se Západu,
sbliŽování se s ním a splj'vání s ním, jest Vrchlickj'z nejtypičtějších
a největších ďuchri česk1fch, neboé dílo jeho jest pak jen ztělesněná
tendence českého osudu kulturního a uspišuje jen pŤirozenj. jeho



102 sklon a spád. V jeho díle setkaly a slily se všecky vlastnosti typického

dobrého Evropana z devatenáctého věku: smysl skutečnostny, drivě-

ňivá a neumoiitelná pracovitost, optimism zdrav:ich smyslú, víra

racionalistická. Poesie česká pŤed Vrchlickj'm i v nejvyŠších svych

zjevech prisobí jako cosi více méně náhodného a improvisovaného,

teprve ve Vrchlickém dostupuje rázu uvědomělé promyšlené práce

životní, Ťizené pevnfm záměrem a určitou methodou a nesené vtilí

jedinečné síly a vytrvalosti. Tyto ctnosti pŤibližují básnické dílo

Vrchlického rižasně ideálrim dobovym, duchu vědeckému, teclrnické-

mu a demokratickému, duchu toužícímu po zracionalisování a tím

po ovlád'nutí Života a jeho sil. Pokud tyto ideály budou určovati

kulturu západni a polrud česká duše bude viděti svrij cíl v tom, blížiti

se této západni kultuŤe a násleclovati ji, potud dílo Vrchlického má

naději, Že bud.e Žíti zmocněnynr životem mezi pŤíštími ne snad labuž-

níky, nj'brŽ dělníky a pracovníky Životními.
Jsou-li však ještě jiné a větši a dokonalejší ideály kulturní a jeJi

rikolem české duše nepŤipodobĎovati se positivistickéÍnu západu,

n]ibrž vytváŤeti cosi opravdu svého a duchově kladného, zaclrmuŤuje

se bud.oucnost díla Vrchlického a vliv jeho rnezi budoucími poklesne,

aniž se Lím umenší láslra a ricta soudnfch k tomuto mohutnému duchu

skrz naskrz typickému a nadosobnímu, jejž osud vyvoli| za ukazate|e

vnitŤních bytostnfch sporri a svárri dnešní české duše a postavil jako

sloup na rozcestí drah a směrri.
Jako sloup: nebot sloupem byl a jest, tiebas pukli'.

Románové ďílo Terény Novákové

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

První rozměrnější sk]adba .Ierézy 
Novákové Maloměstsk! romdn,

obraz z našeho žiuota, z r' 1890 nepŤedbíhal níkterak v]ivoje moderní
prÓzy české, spíše pozdil se za ním. ,,Maloměstslrjl román.. byl věno-
ván 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 určují jeho ráz l iterární, jako
národnostní a karakterní opravdovost a čestnost aŽ stŤízlivá jsou
jeho tenorem ethick:im. Práce mladé, sedmatňicetileté paní jest na-
míŤena proti časovému zlu: odnárodĎování vlasteneck]i,ch dcer čes-
k1fch, dcer slavnych otcú, buditelri, kŤísitelri, bojovníkri českjlch,
láskou k muŽrim nepŤátelskélto národa 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 náručí svého milence, husarského poručíka a 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 stu-qem' v malém rodišti svého otce u své babičky. V čestné pŤímé decii-
kaci povědě]a autorka otevŤeně, že prácejejí nechce bjlti ďlem umě-


