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V Praze nenÍ německé literatury, avšak jest zde několik ně-
meck]ich liťerátri, t}imž právem nebo touŽ náhodou, jako jich
žije nebo žilo do nedávrra několilr v Pešti. Literatura jest t,otiž
něco jíného a něco l,íce než skupina li{,erátri, byé sebepočetnějšÍ,
žijící v některém ,(vemi nebo v některém městě; literatura jest
vyšší ťrtvar, odpovídající sv1fm životem zákonnou odpovědí ná-
rodnímu celku, asi tak, jako květ odpovídá stromu. A toho ne-
mrlže ovšem b1fti pro Němce v Praze, ba ani ne v Čechách; není
zde vribec jejich sbromu sahajicího sqími koňeny do tmy věkri,
do prsti minul;ich státně národních dějri; není zde národa pŤi-
poutaného osudn;fm a jedinečngm poutem k této pťldě, a právě
k t,éto prldě. Jeijcfr národ, jejich strom se sv1imi koŤeny jest
vsazen jinde než v této české zemi; snad v zemích alpsk]iich, snad
v Frusku, snad v Saskrr... všude, jen ne v tomto království.
Jsou zde bud kolonisty - ale kolonisté, i.ekl vtipn-f člověk, ne-
mají literatury, mají jen nouing - , buď, pokud jsou opravdu
básníky nebo umělci, exotickou rostlinou, Zanesenou sem větrem
náhody a rozmarem soukromého určení.

A právě proto, že jsou zrle živlem exotick;y'm, vystihli někteňí
němečtí spisovat,elé zvláštní vnějškov1f ráz Prahy * Prahu jako
evropskou velkoměstskou individualitu pod zorn;Ím rihlem vzdé-
laného kulturního cestovatele a labužníka * clňíve a lépe než
s1.lisovatelé čeští; sv m v jimečn;.im položením mají právě zrak
zprisobilejší vnímati odlišnost, exotičnost Prahy jako nádher-
ného uměleckého památ,níku, na němž pracovalo vedle českého

oteckého ducha i tolik rukou cizích. Pamatuji se, že německá -

německá r, tomto smyslu slova - spisovatelka pí Hauschnerová

již pŤed desítiletírni nazvala Prahu městem největši krásy pod

"tu*.-; 
jen pr;i měla by se zasypat jako Pompeji nebo Flerku-

laneum, aby ho lidé nezkazili. Zde dostalo se exoticky dileLant-

nímu stanoviskrr t. zv. německjch literátri pražsk;fch qfrazu

pŤímo klasického. Ano, jim jest, celá Pr'aha uměleck1im objektem,

i<ter;i by nejraději pŤiklopili slrlem nějaké obrovské vitriny mu-

sejni a napsali na ní pak: Neračte se dotgkat!...

Nám;est vsatr ne mrtvym piedmětem uměleckohisborick;im,

n;fbrž čímsi žhavě nehotov]|'m, bolestně nedotvoi'en;im, čímsi,

"á 
t"ta pokračování a čeká to právě od nás. Pro nás jest Praha

všecko ji''e 1"'' ne pŤedmět, kviet,istické záliby, jen ne látka

k exotici<;fm zajímavbstem a kuriositám. Nám jest bojištěm nej-

vášnivějšího mje Životního, a vyslovíme-li slovo Praha, vidíme

pňerl sebou perspekt,iv;' budoucnosti, ne uzavňen;f svět minulosti.

broto češti spisovatelé nalézají k Praze svrij poměr později snad

než několik německych exotikri pražsk;fch, ale ovšem poměr ten

jest také toto genere jinj'než poměr jejich: jde spíše k duchu
"P"ahy, 

k jejímu bytostnému járlru, kterému jest souzeno, aby

vypuielo v polích budoucnosti, ne k její skoŤápce sebekrásnější

a sebezajímavější.
Prošl;' mně hlavou tyLo myšlenky, když jsem vzal do rukou

román p. two*, Brod.a I,gchona .Brahe cesta k Bohu, jejŽ česky

vydali nedávno u T opiče. Tento román pražského Němce jest

totiz tate pražskf ,o*dn a pražsk1f historick!'román: dějstvuje

se v době Rudolfově, na počátku 17. století. Aha, iekl jsem si,

zase jeden literární obchodník exotickfmi artikly; nevím ani již

z pražsk;fch Němcri kolikát . Proč ne? Praha jich unese na svém

královském těle t,ieba ještě o kopu více. A snad ji ani nezasvědí!

Nedávno dopomohl své literární chatrnosti Golemu takto k jakési

vnějškové zájimavosti p. Meyrink (také, žel, pňeloželro do češ.

tinil), nyní mriže jibi touže cestou, ostatně dávno již velmi dohŤe

prošlapanou, p. Brod.
Ale pii četbě opravil jsem brzy svrij prvotn1|' odmítavf pŤed-



286 sudek. Román Maxe Broda jest totiž nejprve dobré, umčlecké
dÍlo, a teprve na tlruhém mÍstě staropražskf román; a i tímto
staropraŽsk m románem je v jiném smgslu, než je jím kniha
Meyrinkova nebo podobné knihv jeho soukmenot,cti. V dÍle Bro-
dově není Praha zajímavou, ale vnějškovou divadelní kulisou:
jesL ughnanstuint duše, která ztraťila svrij směr, jež nedovede
vyznati se v božím světě, a pňispívá podstatně k jejímu ut,rpení.
Velik1t dánslr1i hvězdáŤ Tycho de Rrahe, jehož náhrobekv chrámě
Tjlnském zná každ1f Pražan, proživá v Čechách nejmučivější
dobu svého života, své stáŤi, a více než stáŤí: sklon sr,é vědecké
tvorby. Tycho de Brahe byl postaven neblah;im osudem v pňe*
chodnou dobu své vědy, které jest vášnivě oddán, hvězdáňstvi.

?ii" " 
době, kdy staré není již pravda a nové nenl ještě pravda-

Ptolemaeovská sorrst,ava světová slojí proti soustávě KopernÍ*
kově; obojí nepodává riplného vvsvětlení pozorovanych jevrl
nebeskych, ačkoliv soustar'a Koperníkova se mu blíží více než
Ptolemaeova. Tychonovi není souzeno' aby byl rozsrrdím a ňe-
šiLelem; aby opÍraje se o KopernÍka, šel za něho-a podal zákonnf,
dokonal a harmonick}i v}iklad světového dějstvi.

. Tycho jest velik1f roztiíštěn talent, ale ne čistf tvoňivf ge-
nius, nadanJ' intuitivn1iim hlubok}im zorem, kterf prosvítá á po-
vznáší ve vyšší jednotu tňíšé jednotlivin zdánlivě siodporujících.
Všechna jeho rižasně bystrá pozorování neprospívaj1 m.', .,a-
:P,."k' noŤi jej v nejist,otu větši a větší. Jest -o 'o.'"..'á, aby bez-
děk.y pracoval pro někoho většÍho, pro nějakého následovnÍka
svého, jenž pouŽije jeho faktri proti němu jako materiálu své
myšlenkové stavby.

Tento následovník, větší svého pňedchrldce, logikou dějin
určen;,i k velikému dílu tvrirčímu, jesl Kepler. A v románě Bro-
dově je.st krásně vystiženo, jak star1y" hvězdáň, zklamanÝ a zhoŤklf
sám sebou i ritoky světa vnějšího, jest zároveĎ pňit,ahován i od-
puzován od Loho, kdo bude jeho i pňekonatel i naplnitel; jak
všecko, co jest nejčistší v jeho veliké duši, volá t solo Keplera
a upíná se k němu z pňátelství, netušíc, že pronáší bezděky zmar
všemu, čím tato duše lne ke světrr a jeho zájmrim, těm ne.

čistfm složkám jeho ducha, které Žiji ze zbahě|ého kompromisu'

K*ple" probi Tychonovi jest čistf vfsostn1f genius proti roz-

trženému spornému talentu. Keplerovi nenÍ pochyb, není ue-

jistot, žije jako v oblaku, oddělen od špíny světa; určen jen

ii službě vysostné pravdě, uchovávající se nepotŤisněnf svému

velkému rikolu. Tycho naz;ivá jej ,,svou metlou.., neboé v jeho

zrcadle vidí teprve jalc náleží celou svou rozpoltěnost a bídu;

ale jest také jeho vysvoboditelem tím, že dá se mu rozpomenouti

na jeho čisté vnitÍni jádro a dopom že mu tím, aby proniklo

obaly a sežehlo je posléze. Tycho de Brahe odpoutá se posléze od

světa ne ve vzdorné nenávisti, ale v lásce:pňekonatelsvětaajeho

zloby, nepodlehlf jí, nalézá ve své osobnosti očištěné utrpenim

most ke svému Bohu.
Autor sám nazval svťrj román románem,,vyhnanstvi duše..,

odtrŽené od ,,žíuni1ch pramen domoua a od mateíského instinktu,, .

Kdyby žil, chce ŤÍci autor, Tycho ve své vlasti, nepodlehl by těm

žalost'n1im nitern;fm svárrim, kterfm propadá na cizí prlrlě a pod

cizím nebem; boj jeho s ničivfmi silami byl by snazší; duše jeho

nebyla by ztratila svého vnitŤnÍho kompasu.
Tento pňípad duše bez domova dotkl se mne velmi hluboko

v osurlu sué židouské duše, jež zakleta pod chladn;fm nebem,
darmo prahne po tom, aby mohla rozvinouLi vrozené dobré síly

a harmonisovati je k pňirozenému životu.
Zrle jest klíč k Tychonu Brahe. Není to něneckg román, jest

Lo žid,ousk román sr.ou symbolickou silou osudotvornou. Na dně
jeho není ani nenávisti, ani diletantské zvídavosti a touhy za
rafinovanÝmi estetickfmi požitky, lrteré mně zprotivĎují až
]r hnusu všecku staropraŽskou beletrii exoticky pojimanou, jak
ji pÍší nejen Němci, ale i někteŤí dekadentští t1eši; na dně jejím
jest mrrčivá a zmučená ťouha vykupitelská. A toto nejvlastněji
Žirlovské jest tak krásné v románě Brorlově, a konec konc ,
opravdovému češstvÍ i velmi blizké a srozurnitelné.




