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. N.n?." prvnÍ objemnějši belet,ristické knilry Marie Gebauerové
jesL klamivf : vypisují se v nÍ nejen osudy .oau .Iurije Klemen-
čiče, nytrrž souběžně s nimi i děje rodu Marie Pie šajovicové,"
stejně závažné.

I(lemenčič jest bohat;i sedlák v zapadlé horské dědině slo-
vinslré kdesi na rozhranÍ l{raĎska a l{orutan a Sajovicová zá-
možnějšÍ ještě selka téŽe vesnice. Jurij Klemenčič, tvrd"v vdovec
r'sebe uzavňen;i, skoup;ii slovem, jest otcem něko|ika děti -",,-
želsk;;ich a jednoho syna nemanŽelskéLro; má dceru provdanou
do vzdáleného kraje, má syna, íaráie Petra, má sedláka Matouše,
kter]ii podědÍ po něm statek, má Luku, kterého určil jako kdysi
Petra také na kněžství, ale kter;i, byv poučen Petrem, vymkl se
tomuto povolání, k němu'ž aecítil se vyvolen1fm, a studuie nyní
s vášniv;i'm zájmerrr ve \rídni rrredicinu'

,,Román.. Marie Gebauerové vypisuje nejprve smyslné ne-
volnictví Lukovo, jež jej pokoť.uje a které se snažÍ setňásti se sebe:
je}ro milkovánÍ s vÍderislrou číšnicí Fandou, vysti.ídané prtizdni-
nov}7m dobrodružstvím erot,ick1/m se záletnou dívkou rodné.,es-
nice I'.ranicí Jarinovou; palr náhle zažehlou váše bratra jeho
Matouše k téže l..ranici, vášeri tak vytrvalou, že vybojuje si
sĎatek s ní, takŽe z chudé dívky nekalÝch mravti, dcáry"na.ae-
níkovy, stává se pi.es noc dristojná zámoŽná selkaiposléze lásku
farái'e Petra k dívce .Iirci Potočníkové, lásku ovšem neblairou,
všemi pronásledovanou, které brání ze všeclr sil otec Petr v
i rodiče .Iircinv a jíž dÍvka obětuje svťrj život, umírajíc pi'i po-
rodu děvčátka Petrova v porodnici lublaťrské.

Takové jsou tedy osurly roclu Julije Klemenčiče. osrrdy, jak

vidět, všední, a pi'ece psychologicky více neŽ pochybné: básnicky
tvoŤivě nezrlrivodněné, náhodné a jalové.

Neznám sedlákri slovinsk;í'ch, ale znám sed]áka českého a z nej.
lepších děl básnick. ch i sedláky jinyclr národti; a vidím, že všem
jsou společné jisté bgtostné znakg li.ídní: bez nich sedlák by nebyl
sedlákem. T.akov .m znakem jest kastovní uzavierrost a v;y+luč-
nost, duch mravně konservativní a pŤísn , houževnaté vrile, po
mnoŽení pridy posedl;í'.

A zde najednou pňedvádi ti autorka typického sedláka, kterf
velmi lehce dává svolení ke sťraLku svého syna rlědice s rlívkou
zcela chudou a,nadto špatné pověst i ,  s divkou, od níž na po-
čátku románu varuje svého syna Luku (str. l5) ! CoŽ je Lo možné?
Což je taková typická mentaliLa selská? Snad stal se kdesi
kdysi jako vfjimka takov pi'ipad, ale pak měI také své jedi-

nečné závažné pňíčiny, jakych naprosto nemá v podáni Marie
Gebauerové.

Nebo jiná psychologic]<á absrrrdnost. Franica jest lehká dívka
.t,esnická, stňídající milence za milencem; první ji měl, a tedy
svedl NÍatouš (sLr. 68); po něm následovali jiní a jiní, naposledy
jeho bratr Luka. A nyni, když Luka pošle jej za ní, zažehrre se
naráz znova vášeri Matoušova k ní, vášeů, která nepovolí, pokud
se nestane jeho ženou.

Každ;i, kdo zná mužskou erotickou psychu, ví, jak je to ne-
pravdivé. Muži nevraceji se nikdy k dívce, kterou sveclli, ne-
vracejí se k nÍ zejména po jin;í'ch, aby se dali jí odvésti k oltáŤi;
nepojmou-li ji záhg po jeiím pádrr v manŽelství, pravidlem
z vnějškov;ich drivodri, neučiní totro nikdy. Jsou ze stŤízlivého
dobyvatelského rodu, kterému jest daleka lraždá citová slabost;
a zejména jsou-li to sedláci, kteĎí dbají všude na vnějškovou čest
a opovrhují .]ívkou, kterti si ji nechala jimi urvati. Ne jednoho,
ale tucet nejlepších básnílrri, povídkái'ri a romanopiscri vesnic-
k;fch a selsk;,ich mohu uvésti na potvrzenou svych slov. Ano,
tyto mravně společenské názory a sotrrly jsou pňímo axiomata,
na nichž budují svá selská dramata.



318 ,,Román.. Nlarie Gebauerové sv;im cel1|'m rázemjest nebo lépe
chce byLi realislick!, to jest vypsati typiclr;f hmotn;Í byt a mravní
ustrojení selské' Nuže, typická pravdivost, to jest, zdkonnd pra-
uidelnost, je zde sama podmínka stylovosti, bez ní jest romárr
neuměleck;i, nestylov1i. Proto musí klásti zde krlLika na tyto
otázky největší driraz'

Co zb;fvá tedy z osudri a karakterri dětí Klemenčičovfch?
Básnicky v1ilrazného a vyznamného skoro nic.
Lrrka osvobodil se ze smyslného otroctví. aby zamiloval se do

konvenčního fantomu nešéastné stárnoucí zámecké slečny Re-
giny, která resignovala již na štěst,i životní po prvním zklamánÍ
milostném. To jest všecek jeho život erotick;í, jak nám jej podává
Marie Gebaueror,á. Měl plány věrJecké, chtěl bfti slavn1fm oku-
listou, ale posléze spokojuje se prisobením v rodné dědině. Proč?
Jaké obraty a pňevraty v jeho intelektuálním a duševním světě
to podmínily? Nedovíš se slova o tom z díla Marie Gebauerové.
Z qfbojného smyslného mladíka, jakjlm jest Luka na počátku
knihy, stává se naráz v drtrhé části díla rrsedly meditativní pat,ron
a platonickjl pňitel slečny Reginy. Což jest moŽno lámati takto
ve dví lidi jako dračky a louče nebo potrhávaťi jimi jako vy-
klouben1iimi panáky na provázkir?

Petr zamiluje se do své Jirci zase zcela netgpickg, to jest jako
kter1ikoli jinoch, tňebas jako gymnasista, ale ne jako kněz, jimž
jest. Chce svorr Jirctr strij co strij a nepovolí, pokud s nírn nežije
na zapadlé faňe, kam jej z tr:estu pť.eložili, a nezemňe pňi porodu
dít,ěte. Což nevstoupilo na mvsl atrtorce, že v pÍÍsném, opravdo-
vém, zbožném, věŤícím l<nězi - a takov1im jest pojat Petr, o jeho
náboženské nevěŤe nebo dogmatickém uvolněnÍ není alespoĎ
v románě ani slova - musí se takov1f děj odehráti zcela jinak
než v nějakém rrčitelském mládenci; že musi zpŤevraceti naruby
i jeho íntelekt i jeho karakter; že jej rnusí ce]ého roztavit, a pňelít
ve zcela nov;Í dtrševní ťltvar?

Je-li kus drrševního v1|-r'oje l' díle Nlarie Gebatterové, jest to jen
prosté obměkčeni se starého K]emenčiče nad Petrem. A]e i ten
jest, mátožn;i a ovšem také konvenčni: teprve když zemŤela mi-
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katolíka bez cítční ki'eséanského a lidského.
Vedle rodu Klemenčičova, kter;i rozkvétá a rozrristá se jen

lraluzí lÚatoušovou' stojí rod bohaté, bystré, jemné a podnikavé
selky Sajovicové, kter;i' jest stihán pŤírodní pohromou: vymírá
pňedčasnč: ve sv ch muŽsk;ích pňedstavitelich. Pňedčasně zemňel
muŽ Marie Pie, pi'edčasně její syn a posléze zemňe i nedospěl;f
vnuk; majetek jejího rodu pňejde do rulrou nového muže její
-snachY, s níŽ marně o statek bojovala.

A zase: tvoňivě básnicky nic. Úplné manko. Na rodě Sajovi-
cové nelpi nijaká vina nebo kletba: to jest, pňedčasné umírání
není zde dramaticko-básnick;i'm ukazatelem hlubšiho dějství
mravního, nybrž jest pculropoulr1Í nahodil a nevvsvětliteln;i
pňírodní jev nejiného rázu neŽ tňebas mor, kter lrubi brav nebo
-qkot určitého kraje. ,,Piírocla.. to tak káže; ,,život.. tomu tak
r:hce; nutno se podi'íditi, To jest celé chudocluché a básnicky
zcela pusté a mrtvé vysvětleni.

Marie Gebaueror'á nazvala své dílo ''románem... Zcela ne-
právem. Román musi míti clramaticko-ideovou komposici, ale
jí není naprosto v knize Marie Gebauerové. Ani v osudu rodrt
Klemenčičova ani v osudu rodu Marie Pie Sa.jovicové není nic
zákonně symbolického a pravdivélio hlubší básnickou pravdou;
a mezi oboiím rodem není nijal<ého spojení, ani ne vnějškovr-1
dějovélro. Kniha Marie Gebauerové jest pouhá ]ironilra hors]ié
vesnice slovinské, ale lironi]ra velmi povrchní a zběžná, která
rresestupuje k životnÓ osnově vesnické kolektir'itv a nevynášÍ na
světlo jejílro typického usbrojení.

Je to prrirněrná be]etrie, obstojně vyp]]aVovaná, ale uměleclry
zce]a konvenční a prostŤední; karaktery liclslié jsou nazírán;.
povrchně, bez smyslu pro tajemství jejich logiky, bez ponor'r
v jej ich víry a prohlubně; a často, jak jsem ukázal,  bez nutka-
vosti vnitŤní pravdy básnické.

Rod Jurija Klemenčiče jest zŤejnrě dílo diletantčino, nepo-
svčcené unrěním a poesií v pŤisném, vážném smyslu těchto vÝ-
sostn1fch pojmri' Že bylo pi"ivítáno dnešní českou kritikou jako



320 dílo závaŽné a opravdové, jest smrrtnym vysvěrlčením pro ni:
dovoluje zase jednou změr.iti její ryze ná]adovou nevĎcnost,.

Jsme dnes t,am, Že jaké také vnějškové okresleni lhostejného
modelu platí za zálronnou pravdu stylovou, rozšafná bodrosí za
uměleckou moudrost, nedostat,ek veškeré umělecké odvahya síly,
vší žhavé r'1fbojnosti t,vťrrčí za klad. Vyslr;'tne-li se u nás jednou
za desetiletí dílo opravdového básnického risilí, opravdového tvo-
Ťivého varu, smělé, žhavé a vonné, vrhá se na ně tato lrritika
s tolikerou sofistikou a takov1fm farizejsk;i,-m zvrhlictvím a lsti.
v;im pňekrucováním, že jim není rovnyclr nikde jinde na svět,ě,
kdežt,o pňed takovorrto prriměrnou kníŽkorr nízlrého letu, jalovou
a planou, která nic básnicky nechce, dor'ede se velmi zdvoňile
pokloniti.

Proto rozebral jsem zde obšírněji tento román a napsal jsem
tento projev proti lit,erárnímu penězoliazectvl.

oÍázka spisovate|ská

1

Náš vzácnf pŤítel, osvícen1|. francouzskf dějepisec Denis, uvádí,

nem limJi ,", .,. svénr dile Čechv po bitvě na Bílé hoňe v kapi-

tole, v níž obírá se literárním obrozením česk m, jako moment

svrchovaně v1iznamn;f c}rvíli, kcly Matice česká počala - plal,iti

pravidelné honoráňe literární.
Vzpomněl jsem si na to, když jsem podpisoval pi'ed čtrnácti

dny apel ',o.,áho Syndikátu spisovatelského, kter;f zahajuje boj

o uasiy dristojnou riroveĎ hmotného bytí českého spisovaLele.

Polrudvím, nebylo pi'ed Denisem českého literárního historika,

kteqi by si byl povšiml tohoto momentu zdánlivě hmotného

" 
.,.v,,oal z ně o á.i.t.aty. I\lrrsil pŤijíti F.rancouz se svym typic-

kym smyslem pro reálnou skutečnost, již uvykl si dávati do

*t,,z"n iáeálnfclr! Jak jest to bezděky pňíznačné pro zprisob

našeho myšlení a hodnocení Životniho, pro náš hluboce vkoňeněny

Ižíideatism| Ano, lžiidealism, neboŮ jÍm jest mně každ1f ocitažitf

požadavek, jehož plnění neusnadĎuje se Spravedliv1!'m poznáním

konkretní sku|,ečnosti.
Jak jasněvycí t i l tuFrancouzdosahto}rotozaÍ izen i ; jakpo-

chopil, že trr není nic verllejšiho a vnějškovélro, n1ilbrž že se to

aot5'r.á sam ch koŤenri literárního života a literární tvorby.

Litěratura, která visela posud ve vzduchu, stává se věcí Životnorr

a vkoŤeťruje se pevně v zivot. Posud }rračkou prázdn;ich chvil

diletantov1ich siává se zaměstnáním a povolánínr .odborn;im,
a tím pi"ejimá na sebe závazky opravdového díla v celém dosahu

tohoLo pi.ísného pojmu. Spisovatel jest rrznán vážn1im dělníkem
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