
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-



104 leckfm, nj'brž dilem užitkovfm; autorka hlásila se v ní ne ke,,štětci..,
ale ke ,,lŽíci dělnické..; věděla, že poďniká ,,práci neveselou.., a tŤebas
toužila, jak vyznává, po ,,dobrodruŽném světě pohádek.., pÍece z po-
vinnosti,,vrátila se na šerou stezku dŤíve ustanovenou..: prospívati
národní společnosti, varovati, nabádati.

Psychologa, kterj. umí čísti mezi ňádky, zastaví si a upozorní na
sebe jedno: nenávist k romanesknosti, k citovému individualismu,
k vášni - nenávist jaksi mstivě horlivá, jakou mívají ke svému mi-
nulému božstvu jen konvertité. A opravdu: drobné pr zy Terézy
Novákové z téŽe doby nebo z doby bezprostŤedně pŤedchozi, ze sa-
m1ich jejích začátkú' literárních, jsou sentimentálně romaneskní,
individualisticky sensitivní, revoltující: ženy, jichž nechápe jejich
tupé okolí, bouŤí se a hledají své sebeurčení a autorka podepírá zaujatě
jejich právo ke svému id. V ',Maloměstském románě.. po prvé jest
tomu jinak; mravní inspirace jeho jest hromadná a objektivná: jest
tŤeba spoutati své já, podrobiti je pŤíkazrim cti a hrdosti národní,
sepnouti je pod jho obecnosti. Tento román mluví pro stŤízlivou čest-
nost a mužnou opravdovost -ňeč, kterou budou stupíovati v oblasti
umělecké všecka pŤíští díla Terézy Novákové - ale jest v sledkem
sebepíekonrini, sebezapíení, jak napoviďá již jeho dedikace. Není po-
chyby, že událo se pňed ním něco ve vnitŤním životě Terézy Nováko.
vé: nalezla v této své první románové skladbě svou typickou pÓzu
k životu a světu, zárodek svého stylového postoje, ale neobešlo se to
jistě bez duševnÍch boj a zápas .

Mladá romaneskní dívka pražská byla pŤesazena, zďá se, do drsné
pridy venkovské; následuje rozčarování a po něm odboj a vzpoura.
A tento odboj láme se po prvé pŤed ,,Maloměstskym románem..;
autorka se sebezapŤením dává se do služby nutnosti a užitečnosti ži-
votní, sklání po prvé své srdce v pokornou učelivost, uzpúsobuje je,
aby pŤijalo to, čemu Ťíká francouzsky básník ,,la legon des choses...

A všecka práce Terézy Novákové, která vyplĎuje ětrnáctiletí mezi
jeji románovou prvotinou a jejím druhj'm románov m dílem, Janem
JíIkem, jest jedna jediná nepŤetržitá ,,nauka věcí.., podÍizování svého
subjektu pod objekty a pŤipodobĎování jeho jim: a tato léta jsou

umělecké i karakterové ,,Lehrjahre.. Terézy Novákové, vyplněné
poznáváním lidového bytu }rmotného i duchového, studiemi lidové
architektury i lidového kroje právě jako lidového cítění, myšlení
i tvoňení náboženského, a vedle toho i chápáním moderního boje
společensko-pohlavního a žurnalistickou službou jeho otázkám a zá-
hadám.

Proto drulr1il román autorčin, Jan Jílek, z roku 1904, má tváŤnost
zcela jinou. Není zde již literárních šablon a schemat, novjl román
jest do značné míry studií historickou. Skutečná osobnost, jež oprav-
du žila a trpěla pro své náboženské pňesvědčení v osmnáctém století
a jest pohŤbena na starém českém hŤbitově rixdorfském u Berlína'jest
sujetem této skladby románové, jejíž forma jest monogra|ickd a žiuoto.
pisnd. od ritlého dětství aŽ do staŤeclré smrti s kratšími delšími me-
zerami sleduje život, činnost, utrpení, boj a vykoupení svého reka-
sprosťáčka, mladíka z Lubného, plachého, pokorného, duchem chu-
dého, ale srdcem bohatého potomka českobratrské rodiny, kterj'po
zbujně smyslné episodě svého časného mládí zvážni a nábožensky se
obrodí, sejde z Čech do Ger]achsheimu v Sasku a odtud vypravuje se
do rodného kraje pŤevádět jinj.ch tajn:ilch bratŤí do Německa; jenž
jest zajat jednou v Jarošově s bratrem Šplíchalem, odveden do Lito-
myšle a zde dvě léta vězněn, vyšetŤován, trfzněn a pŤemlouván
jesuitskfm misionáŤem P. Pelikánem ke katolicismu, aby byl posléze
odsouzen ke káŤe; kter pŤi ve]kém požáru litomyšlském unikne svjlm
trj'znitelrim do Gerlachsheimu, usadí se později v Rixdorfě u Berlína
a pojme druhou ženou vese]ou zpěvačku, jež jej okouzlila v podvečer
jeho zatčení, aby nakonec zemŤel blaženou smrtí jako staŤec dvaa-
sedmdesátilet!. Zde všecko jest již konkretné a jedinečné, určité
a autentické, nepŤedvídající a nezevšeobecĎující; a není zde také již
tendence, alespoí ne tendence abstraktní, nebot dokazuje-li se co
v tomto díle, jest to jen poznání právě básnické, že život lidskj jest
tajemn1i a velik1i, a to i v člověku nikteralr vynikajícím postavením,
osudem nebo duchem. Zájem tohoto románu jest však spiše ještě
v látkové správnosti a pňesnosti, než v síIe uměleckého názoru a
umělecké formy. Jedinečné a zvláštní nepodává v tomto díle posud té



1 0 6 ,,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 bohaté básnickj'm varem
tvrirčím. Jedinečn1i život vypracován jest zde, i v JiÍtm Šmatldnoai
i u Librouě gruntě pŤesně, ale rizkostlivě podle empirie Životni, takže
vribec skoro nepracuje tvrirčí činnost obrazivá, která domyšlí, do-
plĎuje a doceluje z žívotnich nápovědí nové tltvarY, podobenství
kypivého a tryskajícího bohatství životního a jeho nevyčerpatelné
síly. Podle toho nemá také ,,Jan Jílek.. ještě komposice ve vyšším
smyslu slova: všecko, co následuje po mučednictví Jílkově v Lito-
myšli, které má opravdovou dramatickou hodnotu, jest zeslabující
a Ťedící epilog, vynuceny jen snahou po historické rlplnosti a pŤesnos-
ti,bez vlastních básnickych a uměleck1ich drivodriv a záměrriv; a po
motivech té visionáňské síly a krásy jako jest ,,rok čtyŤicátj'.. prisobí
scény rodinného štěstÍ Jílkova mdle a matně.

T;iŽ monograÍicko-životopisn]f' ráz má JiÍí Šmatltin z r. 1906, počí-
nající se narozením rekovfm a končící se jeho smrtí. Ale vnitŤní du.
ševní život hlavní postavy jest zde jiŽ mnohem bohatší; vnitŤní tepna
Životní bije vášnivěji a napíná rytmicky rornánové dějství aŽ do kon-
ce. Šmatlán, rozen! katolík, chudf pasáček, zatouŽi po chlebě du-
chovém z celé síly své vášnivé mysli a domáhá se ho již celjl život;
nachází jej na chvíli v protestantismu, ale mihotav1i a nepokojnjl
plamen jeho touhy, kterf spíše mučí a pálí než hŤeje, rozvede jej
s jeho vrchností církevní a zavede jej v demokratickj' socialism,
náboŽensky pojíman1i ,,jako uzákonění Kristova evanjelia, tak jak
líčili si je pŤedkové, Čeští bratŤi, za Komenského... A v ,,Librově
gruntě.., v episodě z revolučních let 1847-1849, v níž selské politické
naděje a zklamání jsou spjaty nerozlučně Se Snern životniho štěstí
mladého rozumného a čestného sedláka, jest Teréza Nováková umě-
lecky a komposičně o to vj'še nad,,Jílkem.. i ,,Šmatlánem.., že svému
Jobkovi dovedla stvoŤiti partnera osudově komplementérného v zk|a-
maném a zhoŤklém naďšenci a historisujícím ochotníku VedŤelovi.

Uměleckou a básnickou tvorbu Terézy Novákové vyvrcholují dvě
nejrozměrnější a zároveů největší její skladby románové Dětí čtstého

žiuého, psané v letech 1903 aŽ 1906, a Drašar, Romtin kněze-buditele,
otištěnj' posud jen ve,,Květech.. r. 1910. ,,Děti čistého Živého.., ,,ro.
mán ze žívota lidu na vj'chodě Čech.., jest první objektivn1f román
soubornjl v díle Terézy Novákové' umělecká komposice zákonné síly
a krásy vfrazové, Jeho forma není jiŽ pohodln životopisně empi-
rickj. opis určitého jednotlivce, n1ibrž jest vyváŽena z vniterného
dramatického dějství, v něŽ se zapŤádá po osudové nutnosti celá
spŤízněná skupina lidská. Není zde již vyvoleného jednotlivce, 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 pŤedmětem umělec-
iiého zájmu autorčina jest Ťada osob, spojenjch spolu poutem dra-
matické lásky nebo nenávisti, které utkávají si vášnivou a těsnou
spoluprací svťrj osud. Je-li na pŤ. v ,,Janu Jílkovi.. celf život nazirán
z jeho osoby a jeho zrakem, ztotožĎuje-li se zde autorka s ním a jen
s ním, jest v,,Dětech čistého Živého.. mnohostrannější: pŤenáší těŽisko
i ohnisko románové skladby od pňípadu k pŤípadu z osoby na osobu
protivnou osobě první a strojí tak uměleckou ilusi života hutného'
teplélro, sborového a dramaticky sehrávaného a vytváŤeného.

Sujetem ,,Dětí čistého Živého.. jest rozklad sekty adamitské čili
abrahamitské nebo také marokánské, která spojila v sobě podivně
racionalism s blouznivostí, v zapaďém horském koutě vjlchodo-
českém v posledních čtyňech desetiletích devatenáctého věku. Roz-
klad tento jest motivován vnějškově vniknutím krajně materialistické
irauky z broŽurkové literatury Alfonse Šéastného PadaŤovského ve
víru a pŤesvědčení' které pňes své sklony pantheistické bylo pŤece
nábožensky duchové' Ale tento rozkol, jejž vnáší do sekty hrub1f
odraz časovych proudli pŤírodozpytněÍilosoÍick;fch, jest jen vnějško-
vjlm podobenstvím - a v tom vidím vlastní tvrirčí čin Terézy Nová-
kové - hlubšího vniterného rozporu životního, kterf prožívají
,,bratŤí.. a ,,sestry.. stykem se ,,světem.. všude je obkličujícím,
o němŽ vědí sice theoreticky, Že jest jim určen za zkoušku a trest, alc
jehoŽ pŤesto prakticky nedovedou zdolat proto, že ho nedovedou ne-

ur
E



t08 pŤeceĎovat. Kniha jest inspirována ironickfm pesimismem a zpívá

sv1im zpúsobem novou sloku staré písně o tom, jak dobrému těŽko

žije se na zemi. ,,Dětem světa.. daŤí se všecko, ,,dětem ducha.. maŤÍ se

všecko, byť' bylo to pojato a chtěno sebelépe a sebečestněji: ,,děti světa..

svou nelogičností, svou lehkomyslností, svj'mi smyslnymi instinlrty
jsou prostě bliŽší paradoxnímu jádru Životnímu neŽ ,,<iěti ducha..,

které jako by ochrnuly polibkem Myšlenky' tak jsou těŽkopácné

a nepŤizpúsobené životnímu ději. Veseliti se a radovati se ze žir'ota

ukláďá jim jejich osvícená víra, ale nikdo z nich toho nedovede:

kdekdo hrouti se pod ním, malomyslní a zoufá si. Tento bezmocny

boj dogmatu sebe volnějšílro s paradoxním, nelogick'y;m a všemocnfm

Životem d.emonstruje román Terézy Novákové nejednou s jemností

a nevtíravostí, které jsou darem pravé umělecké objektivnosti:

tichou podkopnickou práci osudu ukazuje leckdy zakuklenou v pŤi-

rozené děje všedního dne a běŽné logiky Životní a dosalruje tím zde

místy ričinu opravdu tragického.
Tu jest nrysticky snivec Pakosta, věŤící v brzkj. pÍíchod krále ma-

rokánského a konečné vítězství děti čistého živého a hyne logicky

svfm tvrdošíjnfm blouznilsk: m omezenectvím, jímŽ chce čeliti Živo.

tu společenskému a jeho Ťádrim právním a kterj'm protiví se záko-

ntim a moci světské: sejde až na hťrl žebráckou. T.u je Kubilr Pasecky,

kter jest ztrestán ve svém synu Toníkovi, utrativším se pro děvku

Pešanovou, a zase všedni logikou: děti Kubíkovy, jimiŽ opovrhují

slušnější selští druhové pro blud otcriv, byly nuceny družiti se k po-

dezŤelé rodině zpustlého podruha. Tu je Helena Koutná, rozumná

a čestná vd.ova z městečka, která nese život těŽce jako trest a umírá

po dlouhé bolestné chorobě, vyvolané zraněním zpúsobenym jí' když

zaštítila o pohoršlivém sběhu obecném jinou souvěrkyni. Tu jest nej-

bystŤejší a nejnadanější hlava adamitského bratrstr'a, Kvapil, muŽ

osvícenf, činnj', moudrf, trpělivf a obzíravf, a hle, hyne pŤesto jako

stai'ec po Životě plném trudri, námahy a odiíkání sebevraŽdou z pŤiči-

ny nejmalichernější a umírá tak stejně temně a pustě jako ponury

a posupnf Fajmon, jenž propadl riplně materialisticlrému zoufalství'

Tu jest mlynáŤ Lexa, kter1f ztrácí dceru ]rrou osudné náhody, kdyŽ

vyslechla tajně, zakryta jsouc lrŤovínr, hanebné podezŤcrní svého nri-
lence, jímŽ jej otrávila zlobně rnstivá Fajmonka; tu jesL nejmilejší
syn Heleny Koutné, mladj' JiŤí, jenž takto, prázdnou por'rluvou, jest
pŤipraven o milovanou dívku; tu jest kolportér Mlejnek, jenŽ umírá
rozdrcen byv svym vozem. . . Všude rozvrat, zkáza, ripadek vnějŠí
i vnitŤní. Jedin1i ,,bratr.., jenŽ pňežil konce všech ostatních, slabošskf
a pňizprisobiv Kubík, zachraůuje se zradou rodnélro ,,bludu..: ne-
chává se obrátiti a ur'ésti rrastorem r, ortodoxní církev protestant-
skou.

Nevím, je- l i , ,román kněze.buditele.. ,  ot ištěny v,,Květech.. r .  1910,
po záměrech autorčinfch jiŽ konečnou redakcí nebo pŤinese.li knižni
vydáni tolroto díla podstatné znrěny, ale tak, jak jest, jest jakousi
retrogradací uměleckou, návratem k utvaru pŤedešl;ich knih básníŤči-
nyclr, k životopisné monografii. Vypisuje pohnutj' Život P. Josefa
Justina V. NIiclrla, rodáka polického a učitele Scholarum piarum, od
jeho narození aŽ do jeho žalostné smrti jako bědného trosečníka
v pňístěnku nepatrné chaloupky bŤezinské, jeho léta studentská ino-
vická, jeho snahy a práce spisovatelské i rostoucí odboj proti Ťádu
a nechuť k církvi, rozpory jelro vnitňního pŤesvědčení s tlakem vněj-
šim' jeho bojácné a polovičaté pokusy o piestup k protestanttsmu,
jeho konečné veňejné pŤiznání se ke svému pravénu já a jeho lidskj'm
právťrm, podnícené naclějemi roku čtyŤicátého osmého, jeho Tozpory
s ortodoxnírn protestantismem a jeho osobní potyčky s teleckym pa-
storem Karafiátem, jeho učitelování na bŤezinské škole evangelické
a jeho sehnání odtud, jelro pozvolné chátrání, kdyŽ reakce zmaŤila
naděje v jeho zákonny sůatek, jeho první tuŽby milostné i jeho pozdě
procitlou smyslnost let posledních.

Život tolroto vyobcovaného kněze, ducha hrdélro a vášnivého
a pŤece kolísavého a nerozhodného, jest ovšem jinak bolratjl a složity
než život prostoduchélro trpitele za náboženské pí'esvědčení z osmnác-
tého století, ale umělecky jest podán touŽe methodou popisně v1i'voj-
nou: k souborné dramatické komposici Životní scházi mu, aby r zní
odp rcové jeho, z nichž nejvjlznamnější 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 rovnocennjlmi partnery' Jinak nesen jest,,Drašar..
touŽ koncepcí ironicko pesimistickou jako ,,Děti čistého živého..:
dobrj' člověk, za|oŽen! k velik1im věcem, človělr nejlepší vrile a snahy,
ztroskotává se a hyne bědně osudn1fm spiknutím okolností vnějších
i vnitŤních, nebot jemnost umělecké objektivnosti autorčiny ukazuje,
jak vnější nezdar Drašarriv jest podmíněn již jeho charakterem a jeho
slabostmi a trhlinami, takŽe pád jeho jest cosi imanentního, projeve-
nj' jen drisledek vnitňního ustrojení.

Tato ironicky pesimistická koncepce jest veliké novum v básnické
tvorbě posledního období Terézy Novákové, která objímá ,,Děti
čistého živého.. a ,,Drašala... Není pochyby: Teréza Nováková pŤe-
hodnotila pi.ed nimi znova a z koŤene základní hodnoty životné a změ-
nila svrij poměrk nim. ZároveĎ.s oběma posledními velikj'mi objek-
tivnjlmi skladbami románovymi vzniká iada symbolickfch pohádek
a legend duše, meditací, alegorií a básní v prÓze, sebraná ve sbírky
S kamenité stezkg a VlWi'ky a uzdechg, v nichž zpovídá se básníŤka
z téžklch osudovj'ch katastrof Životních, které jako veliké živelné
katastrofy pŤírodní zaplavily 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 osudo-
tvornj'mi mocnostmi životními a nalézti k nim novy metafysickj'
postoj. Byl to tenkrát vzdor a odboj uraŽené a pokoiované duše proti
temnému, nevyzpytnému a ironickému osudu, vzďor a odboj na vněj-
šek sice zdánlivě klidnj', ale zato v nitru tím rozhodnější a zatrpklejší;
nová individualistická revolta, jinak ovšem hluboká, vfznamná a
podložená než byla snadná revoluční pÓza jejích prací počátečnfch;
novjr romantism, jinak ovšem podepňen1f, oprávněnj. a zd vodněny
neŽ byl povrchní sentimentální romantism jejích prvotin. Charakte-
ristické motto z Wagnerova ,,Soumraku bohri.., nadepsané ,,Dětem
čistého Živého.., ,,bolestně vděčné.. pŤipsání ,,Drašara.. geniu Richar.
da Wagnera ukazují, Že tento vnitŤni pŤerod dál se sub auspiciis veli.
kého pesimistického romantika německého a že ráz jeho jest tragic-
koironicky.

Toto nové tragickoironické a romantické pojetí pŤineslo Teréze

Novákové, slovesnému dilu jejího posledního období tvrirčílro, vlastní
umělecké a básnické posvěcení; dalo jejím posledním pracím sloves-
n m uměleckou komposici, zocelilo ji 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 pochopením a podáním
jeho smyslného rozvratu; a nadálo i její dílo literární, ňadící dlouho
pečlivě k sobě jen jednotliviny, posléze tou ,,ilusí všeobecnosti..
a zákonnosti, bez niž, jak dobŤe praví Marcel Schwob' není umění.
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