
Pňíšlí české hisÚorieké poesie

V naší národnÍ domácnosti vypadá to nyní poněkud strakatě,
t,ak asi jako pŤi stěhování v domácnosti kteréhokoli pana Sys-
líčka nebo Šéovíčka: nepokoj, nelad, hluk, prach a lomoz. Ná.
byt,ek se balí, do beden se zatloukají hňeby, tam se něco rozbilo,
onde se něco zlomilo, a do toho láteŤení nosičťr a vzdechy hos-
podyně. PŤi stěhování pocítíš teprve, kolikerou zbytečností byl
jsi v životě obklopen. Kolikrát povzdychneš: Proč jsem nebydlil
raději v hlídačově boudě v sadě, v švestkové aleji, na zelném
nebo makovém poli? Proč jsem neměl dvě košile a jedny kalhoty
jako on? Takové stěhování jest jakési malé zemětňesení. Padá
nejen omítka se zdi, ale boŤí se svět,ov;Í názor nájemníkrlv, měl.li
vribec nějakjl a zachoval-Ii si vribec nějak1f po trojím nebo
čtverém stěhování v životě. Neni-li postižen;il nájemník ripln;i
filosofick;i pensista, stává se z něho snadno revolucionáň.

Dlouho jsi žil v domněnce, že spousta věcí, kter;fmi jsi byl
obklopen, jsou tvoji pŤátelé, služebníci, dobrodinci. Nyní naráz
vidíš, že jsou zakuklení nepňátelé a škridci. S jakou radostí jsi
jich kdysi získával! Dnes s větší ještě bysi se jich zbavil. Prová-
díš inventuru; a vÍc: jak si soud nad věcmi, a nejen nad věcmi:
nad sv mi potňebami, nad jejich oprávněnosti nebo zbyteč.
ností; nad sv m chápáním a pojímáním světa, života, ves-
míru! Pryč se všÍm, co dosloužilo, aé domněle, aé skutečně! Pryč
se všim, co nevyhovuje tvému novému pŤesvědčení! Co odpo-
ruje tqfm mlad;im dnešním ideál m! Co pŤekáží životu nebo
poškozuje život, jak ty jej pojÍmáš a prduě u tuto chuilí pojimáš!



7 ' Jest to chvíle vzrušená; b;fti divákem pňi ní jest poučné a ta.
ké zábavné' Filosoficky za|oženy pozorovatel mriže se tu mno-
hému naučiti, byé jen umění usmívat,i se shovívavě lidské po-
šetilosti, vzkypění lidsk1ich ilusí, uspěchanému optimistickému
opraváňství.

V naší národní domácnosti jest tomu stejně. Lidé si chtějí
upraviti nov;i byt, po pňáních svého srdce, zabydliti jej tím, co
milují nebo co bg rddi míIouali: ten atheismem' onen absti-
nettcí, tňetí theosofií, čtvrt;1i českobratrstvím, pát,1f historismem,
šesty pragmatismem' Napsal jsem: nebo tím, co by rádi milo-
vali. Neboé mezi těmito idealisty a reformátory jest i mnoho,
pÍíliš mnoho slabochri, kteňí mají potĎebu viděti svrij ideál usku-
tečněn1f, vt,ělen;i, zhmotněn;f v společenskou instituci, aby v něj
uvěňili plně a doopr.avdy. Nehledí-li na ně se všech stran, na
náměstí i na ulici, z kaŽdého rohu a z kaŽdé v;fkladní skňíně,
kolísají ve své víňe nebo zvrtají se v ní.

A tak provádí se soud nad lidmi, nad věcmi, nad pojmy, nad
suclidly mravními, rozumovymi, společensk;ilmi; soudÍ se o nich,
pokud mohou nebo nemohou prospívati novému život,u v novém
státním ritvaru. Všecky lásky, ale hlavně všecky nenávisti,
dlouho skr11ivané a tlumené, vylézají na boží slunce, otvírají
tlamičky' usmívají se nebo cení zoubky, lichotí se nebo slin-
tají žIutavou pěnu - celkem zábavná podívaná; všude, kdekoli
se objevuje člověk v pravé své podobě, to jest v živočišnosti
sv;fch pudri a vášní, nenudí nikdy.

A tak uvažuje se leckde o tom také, nebude-|i historická poe-
sie v novém státě českém uloŽena mezi staré že|ezo a haraburdí,
do musejní vitriny' Neboť toho, oč usilovala, jest pr1f nyní do-
saženo. Budila naši víru národní, udržovala národní vědomí
a rozplameůovala je, učila znáti slavnou minulosL a z ni čerpati
naději v slavnou budoucnost; vykonala svrij rikol, kter;i byl
v tom, pŤenésti do piítomnosti povědomí o velik1fch národních
ideálech minulosti' Ale co s ní nyní, kdy ideály tyto jsou uskuteč-
něny, kdy tělem a krví stal se samostatn;i stát česky lidového
ustrojení? Nebude musiti nyní obrátiti poesie a umění svri;

zÍetel zce|a k pňítomnosti a k budoucnosti? Naplniti se tužbami

pňítomné chvíle? Věnovati se zcela službě nového dne? B ti
jeho orgánem, vyslovovati jeho nolou potňebu, tíseĎ, touhu,

naději, muku? Nestane se nám nyní historická poesie balastem,

pňekážkou, balvanem, kter;1i by po piípadě dusil nov1f, právě se

rodící život?
Jest nutno opravdu ňíci si dnes otevňeně, Že naši historickou

poesii zatěžovala nebásnická, ano často pňímo protibásnická
nauková a uvědomovací tendence více, než jí mohlo b1fti umě-
lecky zclrávo. Naše posavadní historická poesie byla z veliké
míry jen popularisované bádání historické. Co tvoňí poesii poe-
sii, ugraz, ustupovalo na místo druhé.

Ale že by historická poesie ztrácela dnešním šťastn;1im pŤe-
vratem svrij raison d'étre, že by nebylo pro ni místa v nové or-
ganisaci duchovních sil a hoclnot, pokládám za poclrybené, Na-
opak: mám-li vysloviti celou svou myšlenku, doufám, že nám
zitŤek pňinese teprve pravou a vlastní poesii historickou; poesii,
to jest tvorbu vyvolávající minul;i život v celé jeho barevné
záňi, ve vší jeho žhavosti, v síle a v;ibušnosti vášní se všemi hlu-
bok;imi tragick;irmi stíny - tvorbu, která vystihne život a jen
život, beze všech pozadních a pokoutních myšlenek a záměrri,
ne jako pňílrlad, ani jako v;istrahu, n]fbrž jako prost;il jeu jedi-
nečn!, nevracející se, neopakující se, a právě proto tak nesmírně
jímav;il a zajímav;i. Až posud byla naše historická poesie psána
pňíliš ín usum delphini - jako mravoučná čítanka. Nyní čeká-
me historickou poesii, která btrde prostě a pouze uměním, ío
jest v;irazem života v tom, co měl nejprchauějšího, ale prduě
proto nejžiuotnějšiho ve sué chuíli: linií, které se zhroutily, barev,
jež pohasly, světel, jež doplály, životního varu a kvasu, kterf
došuměl a vyvŤel. Neboť to jest po qftce uměním a poesií: za-
chytiti opojení chvíle, která se neopakuje; vyvolati lidi v jejich
jedinečnosti, v tom, co ustavuje Petra Petrem a Pavla Pavlem,
takže si nikdy nespleteš jednoho s druh1y'm, druhého s tŤetím.
A pravda jest, že naše posavadnÍ historická poesie z valné části
pracovala šablonami a schematy, které se stavěly mezi čtenáňe



a život a propouštěly ze života jen hrubé ašeobecné obrvsv. Ne-
mohlo tomu jinak b;fti, namítne se mně; pravda, ale nemensi
pravda, že nebude tomu smět tak b}iti napŤíště.

. . Cest9 k tomu, jak ňešiti tento nov1f kol, ukazují pŤibližně
historické miniatury Strindbergovy' Mnoho vybledio 

" 
th.,o-

v.Ých -a programov;ich modernistick;.ich prací Štrindbergov;1ich,
ale jeho některé historické povídky a některá hist,oricf,á dra-
mata svít,í stále ohněm neudušen;;im, a to proto, že se zde pŤi-
blížil Strindberg nejvíce umělci, kter cítí a ctÍ kouzlo nená-
vratné chvíIe a vyvolává ji v celé její zvláštnosti, ve vší vrini,
se vší její duší ňekl bych. Strindberg měl vědeck é zájmyhisto-
rické; trápily jej r zné problémy historické nejinať, Áež jak
trápí historika z profese. A právě tato odborně Listorická zvi-
davost a zvědavost prospívala mu i pňímo jako umělci. Ně-
-:9t.Ý v;fznamn;|r historik Ranke vystihovai rikol dějepiscriv
určiti, jak to ulastně bglo, IJkoI historického básnÍka ,,",,i.,ipt,,ě
t!.ž; ale je blÍzkf. Řekl bych, že jest v tom, vysloviti, jak vlastně
žilo to, co vlastně bylo. Věděti, co vlastně bylo, jest nutné; ale
pouhé vědění o skutečnostech a skutečninách neslačí básníkovi.
Musí je dovésti proměniti v jistotu žiuota, která nesnáší námitek
a odzbrojuje je silou a krásou svého vÝrazu.

I.,áska k zemi a ieií smysl

Jeden z krásn;ich pňíznakri dneška, které slibují pro zitŤek,
jest láska k zemi nově probuzená a nadaná nov;Ím uvědoměním.
Všecko vrací se v milostné touze k zemi, k pridě, k prsti: poesie
i umění, věda i filosofie, myšlenka společenského oprávce i sen
duchovního dělníka' Země stává Se Znova - jako bylo ve stňe-
dověku, ale jin1;im zprisobem - osou všeho našeho myšlení;
i sen vzlétá z ni jako z pevného podkladu, kt,er;ii dodává jeho
rozletu určitosti a síly, a vrací se do ní jako pták do hnízda.
Prida není nám již hmotou, prlda stala se dnešnímu lidstvu tou-
hou, láskou' Snem' vděčností, náboženstvím. Vzniklo nové cí.
tění a nové hodnoceni Zemé jako mravního stŤedu lidského ves-
míru; náš nov;7 vesmír, kter;f dlouho neměl osy, když se byl
rozšíŤil v bezmezi velik1imi hvězdáňsk1fmi objevy šestnáctého
a sedmnáctého stolet,í, má zase stňedem Zemi, byé v jiném smys-
lu, než bylo tomu pňed tímto velik;fm pňevratem.

Tento nov;Í návrat k zemi jest něco podstatně jiného, než
byl Rousseauťtv návrat k ní v osmnáctém století' Rousseau cítil
ji jako pŤirodu, jako cosi divošského a nespoutaného a nepou-
tajícího, jako cosi všecka pouta trhajícího; my naopak cítíme
ji jako kulturu, idd, kazefi' a ldsku, Prida necítí se jako hmot,a,
jako daná syrovina; prida začíná se cítiti nyní, pridě začíná se
rozuměti nyní jako tomu, čím skutečně jest: jako odkazu pňed-
kťr a odkazu nejen hmotnému, n;fbrž pňedem mravnimu; a mrav-
ní odkaz, což jiného jest to než pouinnost a ultol?

Země, t,o jesť nám dnes práce a láska nesčísln1fch vyhynu-
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