
2928 budoucnosti. Nikdy ještě necttil jsem to tak vroucně a jasně jako
nedávno nad star;Ím Homérem.

Diky mu za to, díky i jeho dobrému českému pňekladateli.
Čtěme tedy Homéra, ale čtěme jej jako duchové vpravdě

svobodní, a ne jako otroci.
Čtěme jej svobodně, se všÍ svobodou, jíž dobyli nám naši

otcové a dědové a jíž jsme se dotvoňili sami svou tvorbou
vlastní _ i s tou, jíž se teprve chceme a musíme dotvoňit'

Se svobodou v zraku i v srdci. Jen jí prosvětlíme a rozšíňíme,
co je v něm temného a rizkého, a obrátíme to ve svrlj prospěch.

Jubiletní lísÚek - poněkud podivnf

Dne 21. ledna bylo tomu šedesát let, co zemŤela Božena
Němcová. V novinách objevily se pňíležitostné články, vzpomin-
kové i oslavné, které se snaží vyvolati tut,o spanilou bytost,
jíž bylo souzeno' aby za cenu velikého osobního utrpení se stala
clobrou vílou rodící se krásné pt zy české. Ale kdo má kult'
Němcové, kdo miluje tuto rozkošnou fabulistku, v níž prostou.
pila se tak drlvěrně láska ke skutečnosti s touhou a snem' sáhne
ovšem rád po hlubších a obšÍrnějších dílech kritickJ.ch, která
o ní máme. Jest to na prvním mÍst,ě monografie V. Tillova
v Zlatorohu, jistě dobré číslo této jinak velmi strakaté sbÍrky
a snad nejlepší naše biografie: tak jsou tu vyrovnány dokumen-
tárná badavost s uměleck;im názorem, duch poznánÍ a zvÍdavosti
s jemnostl ruky i taktem srdce. Tillovy knihy vyšlo r. 1920
tŤetí, změněné vydání. o socialismu Němcové rozepsal se ne-
dávno ve svém Akordu mlad1i filosofick essayista R. I. Malf
a ukázal jej jako poslední klenbu laskavé, široké, vlídné a ra.
clostné harmonie lidsky básnické, neochuzující o nic ani život
ani osobnost lidskou, a v jiné stati téže knihy Dvě babičky
srovnal obšírně českou babičku Němcové s ruskou babičkou
Gorkého, aby vytěžil až do dna její národni symboliku a karakte-
ristiku. A současně vyšla i jiná knÍžka, dot1iikající se jejího žívota
nejintimnějšího, erotického, K románu Božena Němcová a Jan
Helcelet od Josefa Lelka, od něhož máme již několik pňÍspěvkrl
k historii rodinného života naši básníŤky.

Knížka Lelkova není nic velce objevitelského. věděli jsme my



všichni, kdož jsme se o tyto věci starali, že Jan Helcelet byl
velikou láskou - láskou, pravím, a ne vášní, ani pŤelétav1fm
rozmarem _ Boženy Němcové; věděli jsme, že milenci sešli se
24' dubna v Brně a 20. záŤt 18Ďt na Horách u České Tiebové
a že tato druhá setkaná byla utrpením ubohého dobrého mudrce
a básníka Matouše Klácela, neboé byl tu bezděky svědkem
vášniqich erotickfch v;ilevri i stykri Helceleta a Němcové, It níž
cítil hlubokou, blouznivě zbožriující náklonnost' ,,Večer od-
clrázel,.. píše Tille, ,,smuten a rozrušen do své clňevěné komrlrky;
probděl nešéasten celou noc a ráno byly oči jeho pláčem zardělé...
Komické jest pŤit,om, že sdm byl bezděčn1im režisérem scén,
které jej tak mučily: srinr pňiměl Helceleta k tomu, že zristal na
Horách den a noc, ačkoliv chtěl prlr'odně po několika hoclinách
oi l jet i  dále na Moravu...

Nuže, co piináší nového knížka Lelkova? Zjišťuje, Že tato
noc lásky na Horách nebyla pruní v životě Němcové a Helcele-
tově, n1fbrž druhd: pňedcházela jí noc z 24. na 25. dubna t. r. na
MnišÍ hoŤe u Brna. Až posud domnívala se literární historie, že
Iehdg nedošlo ještě k dtivěrnostem mezi básníŤlrou a Helceletem;
pan Lelek opravuje nyn|: již tehdy došIo. A opravuje to na zá-
kladě pramenrl, tedy zcela autenticky a mimo každou pochybu
nebo námitku; na základě dvou nov1ich dopisri Helceletov1ich,
které mu odevzdala těsně pňed svou smrtí dcera veliké zvěčnělé
Dora, jež je do té chvlle pečlivě tajila a které tedy nyní po prvé
jsou zveňejněny. Kolem těchto dr,ou dopisťr - pravím vy-
slovně: kolem _ a zněkolika jinJ'ch již znám ch sepť.edl p. Lelek
svou knížku ne netaktně a ne neobratně, ale také bez zvláštního
uměni kulturního a literárního dušezpytu. Nedávno čtl jseni ve.
likou kritickou podobiznu George Sandové od vfznamného ba.
datele francouzského, kterf si učinil pi.ímo životnfm rikolenr
studium ,,romantické nemoci.. ve všech jejtch f.ázich a ve všec}r
jejích zvětvenich; v George Sandové s velikou pronikavostí
kritického zoru nalézá a vynáší na povrch skoro všecky ro-
rnantické bludy a pověry, od viry v lidovou privilegovanost
a nevinnost až k utopiím erotického lronrunismu a volrré lásky.

V našem pÍípadě šlo o něco obdobnélro, o , ,bratrstvo. ' ,  které
zakládá ,,naivní neobratny snílek.., jak jej karakterisuje dobÍe
'fil le, někdejší mnich Klácel, horliv;f čtenáÍ a propagátor
myšlenek Saint- Simonov;i ch, Fourierov;ich a Cabetov1y. ch',, Brat.
i'ími.. a ,,sestrami.. jsou vedle Klácela a Němcové i prostá hezlrá
lrusička moravská Veronika Vrbíková a dva v1ibojnt a v jádŤe
cluše, jak m žeme nyní s dobrfm právem ť'íci, hrubí, ano suroví
muži, dva profesoŤi a typičtí fil istňi pňitom, že chtěIi bj'ti ,.frei-
geisty..: Hanuš a Helcelet. To byli dva ženatí šosáci, dva otcové
rodiny, kteŤí si patrně rádi v neděli zapytlačili a měli pro to
clokonce své Iibomudrcké theorie. Tyto dvě mužské štiky poklá.
cialy patrně ,,bratrstl,o.. za rybník poněkud kaln1i, v němž chtěly
tím ťrspěšněji lovit, a Němcová měla b1iti jejich koÍistí. ,,Hanu-
šovi měl i  bídu, dluhy,..  piše Ti l le, , ,stonala j im dceruška, Laura
(žena Hanušova) byla starostmi zmoňena, ale Hanuš zachoval
si svoji živost a drsn11i }iumor' Žertoval s Němcovou, hádávali se
vesele, ale Němcová br.zy zpozorovala, že počind bÚti neruosni
a ugklddd si jinak ltamarddsltou d uěrnasl, o níž sníI lildcel pro
sué bratrstuo... Tento Hanuš když nedošel svého, prorrásleduje
pak Němcovou nejsurovějšími pomluvami a urážkanri, jichž jest
právě jen schopna ne uražená mužská, n1fbrž clrlapská a samčí
ješitnost.

A nynÍ pÍedst,avte si, že by se materiál lr této kapitole ze
života Němcové dostal do rukou Seilliěrovi. Co by z něho dovedl
rrdělat! JakJ' t,ypick komickotragick akt, pln;i prrizorri do
hustého lesa lidské duše! Naivni ilusivnost romantick;|rch staro.
rrrládeneckfch snivcri neznajlcÍch život, jako byl Klácel, vedle
rrtrpení silného srdce zmučeného touhou po sympatii všelidské, po
sbratňení všeho živého, i žizni veliké lásky, kterou strádá celf
život Božena l\ěmcová; a proti tomu cyirick;i, samecky bez-
ohledn egoisrn dvou ,,freigeistri..a pňitom otrl1fch šosákt1, kteŤí
nrají v ristech ideje a ideály, ale jejichž oči žhnotr pŤitom faun-
sk1im leskem a vyhlédají prvni pŤíležitost, dopočítávají se jí
vší svou zchytralostí a pÍipravují ji' aby rnolili dojít svého.'.

A jaká látka i ke komedii, nebft zde trpící duše, která musí



konec koncŮ zaplatiti zábavu dvou ,,freigeistú.. v bačkorách.
Zejména první dopis Helceletrlv, kter otiskuje p. Lelek, jest

četba pro bohy. Cirátn1fm slohem krasoňečnick1fm vykládá
tu svou rádobyrevoluční a pŤitom zbabělostÍ pňímo smrdÍcí
theorii volné lásky někdo, kdo je sama ztělesněná samčí ješit-
nost. Slátal si jakousi anticko-renesanční methodu požitku,
načichl také mladoněmeck;imi theoriemi volného kultu těla
a tělesnosti a to všecko pŤednáší s neomylně tupou rozšafnostÍ
venkovského doktora, kter;i ve svém lektvaru vidí panaceu pro
všecko zlo na světě. A zatim za vším tím není nic než samčí
ješitnost okresnÍho krasavce, kter1il si zakládá na tom, Že není
žádnou ženou ,,unešen.. nebo ,,stržen..,  a bázeri  o pohodlí za
teplou pecí, ne-li strach pňed žárlivou ženou! A zatim není za tím
nic než bohabojn;f šosák, kterf zneuživá cizlch myšlenel< na
omluvu pro své nedělní lovecké podniky v cizlm revíru!RozboŤil
by svou amorální ,,filosofií.. cel;f svět, neb1it - ach' nast,ojte,
ouvej! - hospoddÍskgch vazeb a konvencí, které jsouztělesněny
v rodině! Hospodáňsk;fch, prosím! To je ovšem strašná života
lidského tragika! ,,Poměry pohlavní,.. píše náš okresnl Don
Juan podšitf mrákotínsk1fm Tartuffem, ,,jsouť jedna z nej-
nesnadnějších stránek sociální svobody. Ten krásnf a smělf
enthusiasmus, plnf ale zároveri sebezapomenutí, ano sebevzdání,
s nímž ve pňírodě nové se plodívá, nenÍ sám v sobě něco podlého,
buďsi u,jelent i . ,  buďsi u člověk . Bohové olympičtí takrádiním
zahoňÍvali. Jen hmotné nesnáze občanské skutečnosti a sociální
harmonie vťrbec kážou jednotlivcrlm uzdu rozumovou si uložiti,
kterou olympick11i brlh nepotňebuje; věrnost pohlavní jest proto
instinkt ekonomick , pečujíci o existenci a vychovánÍ dítek, a to
tÍm více, čím méně o ně dbá obec zŤízená... . .  , ,Bohové mohou
zamilovat,i, kde co krásného shlednou, než smrtelník, byť sebe-
vÍce i bohem bfti si troufal, uvázne někdy tak neb onak v ne-
vděčném loži manŽelském, z něhoŽ mu vzr stá uzel gordick1f,
jehož jen tragickou katastrofou možná pňetrhati a pŤetínati...

Ano Zeus olympick;;i ve valašsk1ich papučich, Tartuffe se
stylem Trissotina. Ano, po stylu jej poznáte. Píše jako básnící

notáŤ nebo apatykáň a myslí, jak píše. Filosofie lásky a fysiologie
manželství viděná a hlavně cítěná po smerďakovsku.

PÍečteš-li a promyslíš.li si tento list Helceletriv, nem Že tě ani
na vteňinu udiviti, co pak pňišlo: hrubost a surovost srdce, kdy

,,pňi sklenici.., jak píše karakteristicky náš olympsk}i bťlh v noční
čepici, .,si náležitě protňíbili.. Němcovou oba velevážení počest-
níci, dva konstruktivné, ekonomické a státotvorné elementy.
Hanuš a Helcelet, recte: jeden vÍtěznJr a druh odmítnut;il,
a proto žárlivě mstiqf ,,hŤebec arabsk;i.., abychom užili pŤírodo-
pisně exotického slovníku Helceletova. A pňi tom všem vrací
se ti jen stále na mysl slovo Šafaňíkovo o Praze jako o ,,nej-
větším a pravém slovanském Kocrirkově... Byla a z stala jim

dodnes. Maloměstská i pod sv1im zdánlivě velkoměstsk;iim
formát,em.

Neboé: neklammež se. Helceletovština nezmizela u nás, žije
dál v rrizn1iich proměnách a obměnách. Helcelet jest a z stane
t,ypus českého šosáka, kter;i by si rád hrál na revolucionáŤe ve
věcech morálních, uměleckfch, sociálnÍch, ale pňitom má na
nohou dňevenky nebo bačkory, nebo sláma mu leze z boL. odtud
tolik ubožáck]ich hrubosti, tolik nakysle pŤihlouplj'ch vtipri,
které se dnes na pňíklad rojí proti revolucionismu nebo mladé
poesii a mladému umění ať v lžiaristokratick1fch revuích, aé
v konservativních a v reakčních novinách červenobíI ch rrebo
zelen;ich. Česk;7 lžirevolucionáŤ prožívá svou kocovinu: uŽuž to

,,chtěl všecko rozsekat.. a rozběhnout se ,,za sluncem.., když
vtom klop;itl - zaplaé pánbrlh, že ještě včas - o své ,,ekono.
mické konvence.., mluveno po helceletovsku, nebo po pravdě:
o své pŤirozeně hloupé dŤeváky nebo bačkory. A kocovina čes.
kého lžirevolucionáňe jeví se jako všecky kocoviny na světě:
škytavkou nejbědnějšího a nejslintavějšího lžihumoru. Tento
lŽihumoristick1f lžirevolucionáŤ, šosák a sprosťák ducha i srdce
a z božiho dopuštěni česk;i vlastenec, jest opravdu autochthonní
produkt: nejscvrklejší, nejvrásčitější a pňitom nahnil;i plod této
krásné plodné země. Masaryk pověJěl pŤed válkou, že na česk$
stát, až ho budeme mít, jezdili by se dívat černoši z Afriky. N rrže:

3 Kťttlcké proJew la



ne-li česk;f stát, alespo česk11i lžirevolucionáň jest česká specia-
l i ta, l rterá je objelrt hodn; zájmu širšího, než je pot lze domácí. .  .

Pan Lelek uzavi.el svou knížku o erotickém vztahu velké
básníi'l<y větou: ,,Rom{n Boženy Němcové s Janem Helceletem
je nám clnes riplně j asny,hrdinlrou v něm však b;'la jen Němcová...

Ne: tohoto závěru rrepodpisuji. Němcová byla v něm ne hrdin-
l<ou, n;ibrž jen ženou, A to také riplně stačí: ženou v plnérrt
celém krásném smyslu slova. Ale Helcelet nebyl muž, n1ibrž
j.' - chlap. To je snad tvrdé slovo, ale žel riplně spravedlivé.

NIysle právě na její poměr ke Klácelovu ,,bratrstvu.. a na
všeclro, co s tím souvisí, napsal jsem ve své studii o Němcové
v Duši a díle:,,Jejím orgánenr básnickfm bylo srdce v užším
smyslu' než b;yavá u jinJrch tvrircrl slovesn;ich . Toto srdce měIo st,é
malé bludg, omglg, pošetilosti a trudg iako ltaždé srdce lidslté; ale
měIo i sv j velk1i enthusíasm, velkou víru, r,ellrou touhu, hoŤ.e
i vášeĎ a nacle vše svou velkou lásku...

To není ani omluva, ani odpuštění: jen vysvětlení. Vysvětleni
pro české současné Helcelety. omluvy ani odpuštění nemá
potňebl básník jejího rázu a její hodnoty.

Ale aby chlapstuí ve všech formách literárrrích i sociáIníclr,
novináŤsk;fch i politickfch bylo mezi námi o pňíštím stém v1iročí
jejího rimrtÍ co nejméně a mužsIui - což mně jest souznačné
s rgtífstuím - co nejvíce, to jsme dltržni jejímu světlému stínrr.

osmdes6ÚiteÚf l..ucif er

Drre 4. ťtnora dovršil qfznamn literární liisLorik a kritik
dánsk1i Jiií Brandes osmdesát let; a noviny nejen dánské,
n brŽ i evropské vzpomínají nebo vzpomněly jistě t,olro dne
jalro data v ktrlturním kalendáňi. Neboé Brandes dovedl vyjíti -

podobně jako druh jeho mládí pÍedčasně zemňel1i Jacobsen *

z lokality dánské a včleniti se ve světovou literaturu. Mr1že
b1i't,i pochyba o lrloubce jeho ducha a pronikavosti jeho myšlenky
historiclré a ltritické, nemriže bjlti pochyb o tom, že pňedstavuje
trrčit;i typus dobrého Evropana, mluveno po nietzschovsku'

Z domácí perspektivy dánské jeví se ovšem typus ten jinak
rrež s hlediska per'niny evropské; ale že jest v jeho osobnosti
mnoho synthetického a syml-'olického, neupňe mu nikdo. V do.
movině Brandesově jest cítěn jeho typus dnes jako konserva-
tivně aristokratick ; a trenÍ náhoclrré, že jeden z nejlepších ro-
mánťr ser'ersk}ÍcIr zachytil jej jako p edstavitele kultury estet,ické
a za proticlrridce dal rriu dobyr.atelc světa, práce a podnikáni
prťrmyslového. Nám v devadesát ch letech jevil se po v;it,r:e jako
Iíbre-penseur, jalro nepi'ít,el metafysiky v literárni historii, jako
žák Sainte-Beuvriv a Tain v, jako někdo, kdo zprisoby myšlení
a ttsuzování získané v relatir'ismu pňirodozpytném a pňirodo-
r'ěclném pňenáší do dějin literárníclr: psal je jako pňírodopis
jedné větve liclského ducha. A ani toto pojetí není nesprár'né:
Brandes jest v prvním období své tvorby opravdu někdo, kdo
pohoršoval domácl dánskJ' dogmatism, aé protestantslry, ať
esbetickf, svfm relativismem a positivismem: někdo, kclo rre-
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