
jara. Ale roste nám i jinf typ: typ mezinárodního literárního
a uměleckého commisvoyageur' kteqÍ' jest hotov dovážeti lit,e-
rární novinky ,p to dale a obchodovati jimi jako nov1imi dám-
skfmi klobouky, neuznávající nic jiného než právě artikle, které
vede, firmy, jimž pŤisluhuje, a velmi časLo neznaiící nic nad to,
neznající zejména nic.z české t,radice.

Chci Ííci nejen, že oba jsou stejně nebezpeční, stejně neplodní,
nekulturní pÍíživníci, stejní šk dcové, ale i nad to cosi: že oba
jsou si nad všecko pomyšlení b|izci, tňebas se nenáviděli jako
maloživnostničtí konkurenti, tak blízcí, jak mriže si bfti jen lÍc
a rub téže onuce, hlava a pták téže falešné mince.

Všichni chceme v]ivoje, hledáme v;i'voje; prot,o jest nade vše
driležité uvědomiti si, co jest opravdoqf qfvoj, co jest, pouhá
změna. Vjvojem m že rozuměti se pouze takoqir stav a pojetí
jeho, kde vedle t,oho, co se proměĎuje, niká - vzniká i zaniká -,
jest i cosi, co trud, a bgluje a k čemu proměnlivost oclnáši se jako
ke svému korelátu. opravdov1i v]ivoj vymáhá si nutně i pomyslu
jakési stálosti, bytnosti, trvalosti, jistoty: konstanty. Tradice
jest právě takovát,o stálost nad proměnou, stňed k obvodu.

Mohou ovšem pŤijíti skeptikové nebo pyrrhonisté a namítnouti
mně, že anthropomorfisuji ze svého lidstvi potŤebného kotvy;
mohou namítnouti mně, jim že neni nic mimo v;ivoj, rozuměj
mimo změnu, mimo jev změny. Ale ani t,ato lžitÍt,ánská pÓza
nemění mně nic na věci: nebudiž i stálosti objektivné, opravdo-
vého q.ivoje pŤesto nemriže byLi bez pňání, tužby a vtlle, aby jí
bylo, bez pňesvědčeni abez vÍry, že jest, a mámli tvoÍiti klady,
musím jednati, jako by jí bylo. Teprve víra tato, která se klade
mimo id a nad id, nadává je vší jeho v1ikonností, celou expansí,
již jest schopno, avšak jíž by jinak neuguinulo. A to zcle jest
hlubší a prav1i smysl slova tak často zneužívaného: v11ivoje.

Yáclav Tille

Dne 16. nora naplnil Václav Tille padesátiletÍ svého života,
hranice, jež má mnohem větší v1iznam pro nás, jeho vrstevníky,
než pro něho; neboť on, duševně jar1i a svěží jako málokterf
z jeho druhrl, bude pracovati na svém díle stejně podnikavě a ra-
dostně po tomto dni, jako pracoval pÍed ním, kdežto nám pÍi-
pomíná nesplněnou dosud povinnost uvědomiti si a odhadnouti
alespoĎ zhruba svrij dluh jeho dílu a osobnosti, jež stoji za ním
a která nás jím obdaŤila, - povinnost, kterou si česká veÍejnost
po čertech ráda odpouští' jdeJi o osobnosti opravdové, v plném
smyslu tohoto hrdého a rozhodného slova. Neboť česká demo-
krat,ičnost projevuje se zatim posud hlavně po svfch stránkách
záporn ch, a jednou z nich jest kult zvláště zdaiil1ich exempláŤ
hladké prostŤednosti a prriměrnosti, jichŽ jde na kopu s nádav-
kem jedenašedesát.

I Ťádky mé mohou však b1fti sotva více než v1y'zva k takovému
zričtovánÍ, již proto, že místa mého vyměŤeno jest poskrovnu.

Pňedmětem životního díla Tillova, nevšedně bystrého a pro-
nikavého, jest lilerdrní uěda v celém, krásně širém objemu tohoto
pojmu a slova: tedy soustavné a methodické poznávání lidské
činnosti básnivě tvoŤivé, aé již projevila se tradicí lidovou nebo
qft,vory knižními. Podle toho jest možno pro snazší pňehled
a orientaci rozděliti si vědeckou tvorbu Tillovu v dílo lidovědné
a v dílo literárně historické v užším slova smyslu.

V prvém směru jest nutno Ťíci stručně, Že Y. Tille jest dnes
jedním z našich nejlepších znalc tvoňivé duše lidové. S vědeckou



kázní a opravdovost,i dovedl jako zapisovat,el a sběratel pohádek
lidovjlch vyloučit,i nejprve všecka media, pŤedsudky literárně
mÓdní a směrové, pňedpoklady rrizn1ich apriorních thesí a do.
hadrl, kt,eré pravidelně starším badatelrlm kalily a lámaly k ne-
poznání světeln1f paprsek lidové t,vorby básnivé ještě hluboko
do druhé polovice století devatenáctého; stačí uvědomiti si jen,
že ještě K. J. Erben byl bájeslovně zaujat;izm pŤetavitelem a pŤe-
stávcem lidov]ilch pohádek' Tille jeden z prvních dovedl pňistou-
piti pňímo, bez prostňedníkri a reflekt,orri, k lidové vjlhni obrazivé
a podati nám její tovary žhavé ještě - opravdové originály
neretušované, nerestaurované, neskreslené, nezkňivené, uměle
nezdobené. Jest tňeba pÍečísti si pozorně a stráviti náležitě jeho
Povídky sebrané na Moravském Valašsku (1902), abys poklonil
se tomuto sebezapňení pŤímo umělecky jemnocitnému, jež zde
vyvinul Tille. Svou literární osobností dovedl ust,oupiti plně
v pozadí, smazati ji, odosobiti se, proměniti se cele v orgán
rižasně vnímav;Í a sdíln1f, v jakési sensitivní zrcadlo, vyst,ihující
kaŽdjl záchvěv pňedmětn;i'. Takto uvedl t,ě Tille, nebo lépe:
pŤenesl tě rázem empiricky v lidovou schopnost básnivou: nejenže
zachytil obsah lidového myšlení, ale vyst,ihl i rytmus a spád
jeho.

Dějinám česlié pohádky novověké i jejím theoriím literárně
vědn;ilm věnována jest qiznamná monografie Tillova České po-
hádky do roku 1848 (1909). Jest to vtrastně první díl veliké sou-
borné práce rozpočtené na tňi svazky, jak vykládá autor v rivodu.
Účelem tohoto díla jest, zvědečtiti studium české prozaické lit,era-
t,ury lidové, i provádí spisovatel nejprve kritické pŤezkoušení
všeho materiálu sneseného v 19. století a v prvních letech věku
dvacátého. V prvním díle jest provedena tato revise do roku 1848,
v druhém díle má b;it,i vypsána a posouzena sběratelská a vyda-
vatelská práce doby další, tňetí díl chce podati dějiny theoretic-
k;ich názorri rra české pohádky a postihnouti život lit,erárních
látek v pohádkách i v písemnictví knižním. V1fsledek, jehož
dospívá první díl, jest ten, že pohádková literatura česká v první
polovině 19. století jest, jen domněle tradiční; vpravdě jest to

literatura knižní, která chtěla vystihnouti lidovou duši a její

Život tvoŤivf z apriorismri rťrzn;fch směr a zálib literárních,

běžn;.ich v západní Evropě na konci století osmnáctého a na

počátku stoleti devatenáctého; autentického vfrazu lidové duše

nenÍ v ní ani jako vfchodiska činnosti pňetvárné.
Doplůkem této knihy jest několik znamenit1fch kapitol kri-

tick;ich, věnovan ch pohádkové a pověséové tvorbě Boženy

Němcové a uveŤejněnj'ch rivodem k dvojímu vydání jejích Po-

hádek (1904 a 1907); v nich tato část díla jejiho jest osvětlena

zcela riově.
Tím podal zároveri Tille prakt,ickf drikaz, jak literárnÍ lido-

věda takto pojímaná obohacuje naše vědomosti literárně histo-

rické a literárně zpytné a stává se podstatnou součástkou Srov.

navacího dějezpytu literárního. -

Z Tillovj.ch literárně historick;fch prací v obvyklém užším

smyslu buďtež zde vytčeny také jen nejdriležitějši.
K starofrancouzské filologii a literárnímu dějepisu odnáší se

originálně pojatá studie Roncesvalles (1912). Zde Tille podrob-

n;ilm zeměpisn;,sm probadáním krajinného dějiště' na němž ode-

hrálo se proslulé pŤepadení zadního voje španělské v;ipravy
Karlovy, vyvrací názor Gastona Parise, jako by PíseĎ o Rolan-
dovi dochova]a tradici věrnější než Einhard a t. zv. Annales
Einhardi; dokazuje, že historické zprávy mají pravdu proti básni,
a vyslovuje pŤesvědčení, že jejím pramenem mriže b;fti jen kláš-
terní legenda z doby pokarolinské, - tedy zásadní souhlas

5 theorií BÓdierovou, která právě v této době revolučně zasáhla
v posavadní pojetí genese národní epiky starofrancouzské.

L{oderní literární historii francouzské náleží analytická studie
o Maeterlinckoui z roku 1910, vzniklá z v;iikladri v universitních
extensích. Cením si zvlášt,ě jejích rozbor t. zv. filosofick1iich děl
básníkov;fch, kde Tille bystrou kritikou a šťastn m poukazem
na Dostojevského napovídá, jak není možno uhájiti mysticko-
materialistického monismu belgického autora a jakf jest rozdíl
mezi koketn m essayist,ou, pohrávajícím si jen nejtěŽšími záha.
dami života a smrti, a opravdovym básníkem, prom;išlejícím

? lfuitické plojevy l0



tyto myšlenky dramaticky tvárně: čist;im názorem tvrirčím a ná-
rodně náboŽensk;fm tradicionalismem.

Cenn1fm pňíspěvkem k české literární historii jest pak Tillova
Božena Němcová (1913), první kritickjr životopis i literární qf-
vojezpyť té, o niž jest možno Ťíci věťšim právem, neŽ ňíkají
Francouzi o George Sandové: že b;rla dobrou vílou našeho ro-
mánu. S flaubert,ovsk;im odosobením a benediktinskou oddaností
a pÍlí ověňil a tvárně zpodobil a zorganisoval zde Tille spoustu
faktri získan;irch studiem pramenri pňed ním neznám;ich.

Filosofií literatury u Taina a pňedchridcrl (1902) doť;iká se
Ti]le zásadních otázek methodick;i'ch a podává pĎíspěvky k tomu,
co bylo by možno nazvati noetikou literárního dějezpytu. Ve
správném qfkladu nauk Sainte-Beuvov1ich á Tainovfch i v jem-
ném odvážení jejich v;7znamu pro v voj vědy literární spočívá
těžiště této práce, kt,erá již pňed patnácti lety - tedy v době,
kdy nebylo to tak probojováno jako dnes - obracela se proťi
pŤenášení method pňírodozpytn ch v badání literárně historické.

PomíjímJi z nedostatku míst,a literárně a divadelně referent-
skou činnost Tillovu, nemohu pňejÍti mlčky pŤes jeho studie
režisérské a dramaturgické, které zasloužily by si ve v běru
knižního zpňístupnění, a zvláště ne pňes jeho pohádkovou beletrii,
uveňejĎovanou S pseudonymem Vdclaua Řthg. Jeho pohádky
o R žence a Dobešovi (1901), ňada jeho pohádek ve Žni (1912)
a zvlášt,ě rámcová Povídka o svatbě krále Jana (1900) ukazuje
Tilla vypravovatelem epicky jadrn m a názorově čist,1iim, riplně
ponoŤeného ve zvolen;i svět látkovf, šéastně v něj pňevběleného.

Tille uctívá opravdovostí sqi'ch prací vědecké poznání jako
tvoŤiv;Í klad životnÍ, a proto ani neustrnul v cechaňství učenec-
kém - nezatarasil se ve formulkovou lživědu akademickou,
která zná pravdu jen jako pŤedmětnou veličinu zvažitelnou na
kvintlík a změŤitelnou na píď a dobírá se ji vnějškov1fm odvozo-
váním _ ani nekles] v demagogii vědeckou, kde slouží a obětuje
se poznání vědné koketné pÓze osobního sobectví, kde jest jen
mičem, jímž pohrává si badat.' ''" 

"1'1išení 
své zajímavosti pŤed

parterem diváckfm.

Zájmy vědecké kryjí se mu se zájmy tvoŤivosti životné
v harmonii, jeŽ jest i m;im cílem. Mezi tvoiivostí vědeckou
a urněleckou není mu propasti: jakj'si vyšší tvárny pud drama-
tick1f stojí mu Za obojí.

Tato jiskŤivá osobnost víŽící obojí a jednotící je v jeho mnoho-
tvaré dílo jest také to, co znepŤáteluje mu mnoho lidí - neboé
pedant srdce a pokrytcri duše nedopočetl se nikdo ještě v této
.-emi -, jako činí jej mil;im jeho pŤátelrim a žákrirn.

Utěšovati jej z onoho bylo by nejen pošetilé, nj.brž skoro
farizejské; a pŤemnoh;im pŤiliš oblíben;Ím náleželo by jediné:
záviděti mu této nepopulárnosti, neboé jest zde drikazem hod-
notnosti.




