
Karel Švanda ze Semčie: FanÚasÚické povídky

Na Švandovjlch ,,Fantastickj'ch povídkách.. prohÍešila se nej.
větší část naší kritiky naprostjlm nepochopením a odmítavě zlovol-
njlm tÓnem. Kritika v jistém praŽském listě a po ní i jiní neuznala
p. Švandu ani za seriosního poctivélro.umělce; viděia v něm jen

pseudoliteráta, literárního sportsmana nebo obchodnika. To je zcela
zjevná kŤivda, která žádá dostiučinění. Nic patrnějšího neŽ naivní
a bezvědomá, poctivě slepá uměleckost p. Švandy. Jak molrlo se
jen pňijít na myšlénku, že pan Švanda je obchodníkl Člověk, ktery
dnes, kdy realismus ovládnul všude a všecko - i kritiku i obecenstvo,
- pŤijde s fantastickj'mi, romantickj'mi sujety - a to má bjt.
obchodník, spekulantt To je pňece zvrácená logika. Naopak: člověka
takového mohou jen unitint motivy vést k takovému stanovišti,
kde - dovede si snadno spočítati - bude vysmíván a kamenován.
Již proto, že se tak houŽevnatě postavil proti tekoucí vodě, zaslouŽil
pozornost a vážn! rozbor.

,,Fantastické povídky.. pňiléhají těsně genrem k pracím C, T. A.
Hof|manna. Nejsou také v někter ch pasážích neŽ napodobením,
manyrou tohoto velikého talentu. Pan Švancla jeví se nám tu jako

malíŤ, kterj, pracuje man1irou, technikou určité doby neb určitého
mistra: specialista, kulturnt genrista' PŤedpokládá skoro znalost svého
vzoru a uŽije - na základě tohoto pňedpokladu - toho onoho motivu,
jiné jeho variace, některého detailu tňeba, z praci Hoffmannovjlch.
S tolroto hlediště, které nebylo postiŽeno (ač je samozŤejmé a autor

se s ním netají), oclpadá naprosto vjtka poloplagiátu, jakou byl
stihán p. Švanda'

Pan Švanda utočí hlavně na dva tňi city v lidske duŠi: na bdzeťt,

hrt7zu, zuěd'auost, Neni pochyby, Že to jsou nejmocnější city a Že jsou

celj.m během uměleckj'ch aejin tattou nejvelikolepějších vftvor .

Psycho|ogie poučuje, že ričinky bázně, hrrizy jsou nejmohutnější;

projevují se i prudkou silou fysiologickou (zeslabují svaly, kaŽí

irávení, prisobí na krlži, na oči, na vlasy). od Ťeckj'ch tragikú pŤes

Danteho a Shakespeara do novélío světa stojí na těchto citech nej-

větší, nejmohutnější, nejpronikavější uměnÍ. Všimněte si: Poe, Ibsen,

Zola, Dostojevskf * ti všichni na těchto primitivnj.ch citech stojí

a j im i p r i s obí . Poh l ednamr t vo l ubudep r i s ob i t d ě se rhvždycky - _
s te inevs to l .5 .poKr . jakov19.a jakotňebav25.Protoby lakomická
vÝit<a ,,jakf to má smysl v dnešní.ch dnech zpracovávati nevkusné

a škarejé pleskaní o tančících a plačících mrtvolách?.. V dnešníclr

dnech| - jako by dnes nepojila se, nesdružovala se k pŤedstavě

rnrtvoly stejně jako pÍed tisíci lety celá zálrada lidského života -

celé jádro, celá naše bolest: to semper ignorabimus/ Či jsme dnes

o záhadě smrti informováni více a lépe než minulé věkyl Jaká směšná

domjšIivost. Ne, naopak: prduě dnes, v století positivismu a skepse,

probouzí se cít neznrimdlro urputněji než jindy - věda, která odmítá

záhaďy ty z racionelního vyšetŤení, z analysy svojí, která zdráhá se

na ně dáti jakoukoli odpověď - odkazuje je pŤímo pňed soukromé

forum víry nebo citu - jako soukromou zá|eŽítost, kterou ať vyiídí

si každjl, jak chce a dovedel
V tom směru nemáme pro p. Švandu vj'tky nejmenší. Je dobňe'

že obrátil se k těmto základním, organickj.m a všeobecnfm vznětrlm
- jsou nejsilnější, nejričinnějši, nejobecnější _ a proto mohou dáti

Iátlru nejprudšimu, nejvyššímu umění. A]e nelíbi se nám, že pan

Švanda tyto city pňedstavuje někde ve formě romantické - myslím
totiž ve formě hmotnych nadsmyslnj'ch zjevri - toho, čemu Ťíkají
spiritisté: materialisace - ,,strašidel.. ve vulgárním smyslu. Je to

snad prosté .zájém bizarnosti'j.kterj' éu hledá ' p. Švanda; _ ale. ne.
omlouváme jej. .HoÍTmann jako Íomaritik byl Íákov$to 'tnystfk

smgstn! -_- .ror.rrantismus Sám.nebyl,. jak pěkně jiŽ dovozono, nic než
naávtáaa smyslnosti, naprosté., zarputilé sm.yslnosti a. tod"y Í. cito.



vosti v umění. Smystnust a citovost pŤelívala se ze života i za jeho
prahy. Myslím, že jetěžko dnes takovyto mysticismus chutnat: padá
s estetickymi' t. j. právě romantick;fmi sv mi pÍedpoklady. Ale
odporučoval bych p. Švandově pozornosti jinjl mysticismus - kterj'
je nám časov1f - mysticismus |iloso|ick!, ktery tak krásně realiso-
ván v Poeoai (jen takto dá se také vyloŽit velikj. vliv Poeťrv na nej.
m|adší generaci francouzskou a jinou, odchovanou ideami positi-
vismu). Poe je pŤedem vědec, matematik, deduktiv. Čistj', pyšn
rozum. A nyní tomuto rozumu položí se problém, záhada, kterou
neclovede rozluštit - o kterou se rozbije a pňivede sdm ad absurdum
- bez aliuťt anějších, nailpÍirozenlch zprauídla. Pěkně praví o něm
PéIadan: vridčí idea, kterou Poe vtěluje a projevuje, je lichost racio-
nalismu pÍed |enomenem. Dejte mu bod, Poe tam opŤe hrot svého
cerebrálného kruŽidla a nar]jlsuje jak mriže nejširší kruh; pak risek
po riseku naplní bezpečnlm determini.smem ce]ott dráhu; a když to je
hotovo, tajemstvi vysvitne ještě tajemněji, X vzroste měrou, jakou
duclr z indukce v dedukci se mohl pŤiblíŽit; a celkovj. chvěj, jejž
skj'tá toto dílo učence, je neuniltnutí. nezntimému. Poe orientuje se
všemi busolami, vnikne za sloupy Herkulovy; a na konci snahy
racionelné nalezne čtyňi základní body stínu a neznámého... Vysledek
jeho positivního světa (a on popisuje skutečně jako lékaŤ a geometr),
praví se jinde, je dojem mysteria. V tom je právě Poe synem analy-
tického' vědeckého věku, jemuž všecka věda slouží k pfesnějšímu
vymezení.neznámého a tajemnélro. Děs neznámého, nemožnost je
proniknouti a vědomí, bo]estné vědomí nemožnosti té je právě vf-
značn m a vlastnÍm znakem našeho věku. osmnáqtj' věk věŤil ve
všemohoucnost rozumu - náš ne, zlá jeho meze - osudné a dané.

Moh|. bych doporučiti p., Švandově' pozornosti ještě jinj' mysti.
cismus,-1nysticismus socidln! Dostojevskélro. Ale-zdá se mi pňíliš
odleblj'm j ehg; {uš9yqi'qg...qst1ojení, kdeŽto'qagpab Poeovo umění,
zdá. pe, mi'. bude,m.u.'blízk4...Talr totiž; p' $yql4qva estelika j e čistě

racionalistickd, ob!ektiund, stuťIend. Je to obvykly1 blud lidí nepsycho-

logick]ilch, kteŤí se domnívají, Že na pŤ. Poe nebo Hoffmann byli sami

liclé konfusní a nerozumnÍ. Že psali ,,bláboly a mátohy..svélro mozku.

Ve slrutečnosti je tomu zcela jinak: oba byli racionalisté. Hoffmann

byl v:fbornf právník, procesualista - Poe matematik - oba mozky,

které se cloveiily ovládati v nejvyšši fantasii. Poe pŤímo, jak do.

světlčuje jeho ',Filostlf ie skladby.. k Havranor'i tvoŤil studeně jako

se ňeší matematická rilolra: počítal se všemi prvky, psychologickymi

podmínkarni, určil city, jež chce ve čterráňi r'zbuclit, a ,,vypočetl..

pÍírno k jejich realisaci rrejričinnější cesty. - Jemu psát básefi by|o

,,Ťešit matematickou uloltu.., jak se sám vyjadŤuje. - To je psycho-

logicky správné: dojem vri.bec v umění dá se vzbudit jen dvojím

zpťlsobem: 1. sympatií, t. j. sám ho procituji, líčím, vypisuji a duše

čtenáŤova napoclobením, inritací, sympatií si ho osvojuje (zprisob

subjektivrrf), nebo 2. stojim nad čtenáÍem, chladnjl, nedojatj. a -

vypočítávám jen prostŤedky, ,,líčím.. na něj prostŤedky, jakj'mi ho

,,chytím.. (theorie objelit ivná, theorie unrčlecl<é ,,trecitelnosti..). Je

zajimavé, že právě autoňi ,,fantastičtí.., ,, i lusionistnÍ.. jsou v estetice

ractonalislg, obiekttunlmi a necitelngmi, - kdeŽto ,,realisté.. bj'vají

subjektivnymi, citovymi. Je to dosti pÍirozené: Poe, ktery clrce

čtenáňe zděsit, musí mít sám studenou lrlar'u'

Tak také p. Švanda ve ,,Fantast. povidkác1'.: jest objelrtivn;i,

konstruuje, skládá mechanismus - jeho povídky jsou zcela vědomé,

myslné, vypočtěné. Vadi ovšem v uměleckém směru pr hlednost

a prťlzračnosl tohoto vjlpočtu. Poe zakrgie mechanismus (je to pŤímo

uměleckou podmínkou: kdyby byt patrnj.čtenáŤi, nedal by se vlákat
a omárrrit). Jest veliky stglista, sugesti.u, Styl je nejcitelnější nedosta-
tek p. Švandy. Jeho sujety žád'aji nejpodrobnější styl - nástroj
jemn;f' bohat1i, subtiln , kterj' by se dal obracet a kombinovat, stále
jinf a měnivy podle učelu, nálady, potieby. Jen takovj' magickj'
a ričelnj' stylista jako je Poe zmťrŽe umělecky podobné látky. V tomto
poli vidím tedy prozatím nejnaléhavější práci mladého autora.

A vedle toho, nebo]épe pÍed tím je nutno prohloubiti citově a hlav-
ně ideouě sujety. Pan Svanda staral se posud jen o unělší umění, o do.



jem, náladu, gracii. Vnitint pŤi tom pŤišlo zkrátka. NeŤíkám, Že jeho
první kniha je proto nezajímavá. Nikoli. Je vidět všude člověka
myslicÍho' kter;f něco chce a hledá - a na Svou pěst, bez ohledu na
jiné - jal<o poctivj' urnělec. Ale právě proto musí jiti do hloubky.
Jaké to problémy má taková jedna povídka Poeova! Jsou to básně
ÍilosoÍické, metafysické. ,,Fantastické povídky.. jsou posud jen lehká
zajimavá pěna. Nemohlo ani byt naponejprv jinak. Není to - vzdor
všemu v;i'směchu a všem kamenťtm - ztracená kniha. A víc neŽ
pouhá autorova navštívenka oznamující druhou, hlubší, vyšŠí, umě-
lečtější, privodnější, modernější.

FranÚ. Xav. Svoboda: Probrrzeni

Je to zajíntavj' a delikátní postup, kterému se dává rozvíjet
v pňítomné knize p. Svoboda. Mlady, čerstvy, chtivf a vnímavjl
mozek sesj'chá se mezi zaprášen mi knihami, vzdálenj' a hluchj' pro
Život. Je vehnán, vetlačen cel1fm okolím v nedostupnou a zavŤenou
věŽ čtyŤ knihovních a studijnich stěn. Pod touto věŽí teče Život
velkého města, z něhož nešpljlchne ani vlny k smyslrlm Pluhafov:im.
PluhaŤ chodí cestami abstrakce. Vychován byv v Praze pŤevráceně
rizkostlivou a obmezenou matkou je dle autora typem celé sou-
časné mladé generace. Té, která trpěla zvrácenou školou veŤejnou
i rodinnou. Té' jejíŽ vloha byla dusena a opíjena vjlpary ideologické
ÍilosoÍie a literatury _ domácí i cizi. Běži o to, dáti pridu, pŤíleŽitost
této nadané a vypráIrlé duši, kde by se dovedla zachytit vlastními
koŤen.y, kde by mohla nab1ft a vytěŽit ,,ten bezprostÍedn! postÍeh
Iidstua, ten postŤeh beze všech vzpomínek na lidstvo vyčtělé z knih...
Nebot p. Svoboda soudí stejně jako Goncourt (z něhoŽ ostatně nečetl
pravděpodobně ani Ťádky a kter1 je v umění skoro na opačném pÓlu),
,,že jen tento pŤím postŤeh dělá originelního umělce...lAPluhaň je
právě, jak jsem jiŽ naznačil' budoucí moderní umělec - model a typ,
jak chce autor pojímat a jak by si. pňál utváŤit budoucí české mladé
pokolení spisovatelské. Probuzení je právě knihou, tohoto ,,bezpro.
stŤedného p'ostŤehu.._ v něrn rozsvítí se v.PluhaŤi hladové a uspá-
vané smysly, podráŽděné lijákem venkovskj,ch vťíní a vzduchov:ich
proudú ; pňirodnÍch, citov1ich; psychickj.ch i. sociáln1f ch

PŤedmluva k rornánu ',En 18..'...:. sti...10l ps4ná n 1884..




