
192 Tak naplníte jeho smysl, zabydlito jeho paměí konkrotními jednotlivinami'
živostÍ i obsaŽností věcí i typickou íunkční krásou postojtl a posunrl život,a a jeho
dtla' A dáte mu zásobu vyrazov$ch prostňedkri, materiál jeho pŤÍštÍ slohovosti;
nem že b$ti stylu tam, kde nenl tohoto pÍodchozího názorového, zrakového a moŽ.
no.li i zkuŠenostního poznání života. Jako nemriže zpivat,i člověk němf, stejně tak
nemrlŽe básniti nebo jinak umělecky se vysloviti člověk nevidomÝ nebo nezkušeny'
ktery neprošel dilnou a tržištěm Života.

Čtěte s ním pak trochu ve|ké _ ale opravdu velké _ básniky moderní i staré'
ale neustále 6 tlmto zŤetelem' s tímto zornÝm rlhlem: ukázati mu jejich krásu jako
vfraz tehdejších Životních íunkcí, jejich styl jako tehdejšÍ život, jen zkamenělf,
zmonumentalisovanÝ odstupem let. . .

Ale nenuťte a nesvádějte ho k literární nápodobě, k literárnímu tajtrlictví
a hračkáŤstvÍ, k literárním padělktlm a Ťedinám'

Buďte klidni: až pÍijde jeho chvíle _ až udeŤí jeho hodina nu|nosti _, pod vy.
sokjm vnitŤním tlakem nalezne pak jistě takovy hoch svtlj vyraz a styl.

. Šustoay Dějiny Eoropy a letech 1812_1870

Čtu iiz nět<otik dnl s velikou rozkoší a radosti, která si Žádá, abych se o ni po.
dělil se svfm čtenáistvem, knihu prof. Josefa Šusty, již vydal Vesmír a která má
nadpis mnou právě citovanf. Taková kniha je pŤÍmo dobrodiním v zmltaném
bouilivém dnešku: širok$ch obzor , pŤesná a určitá ve vyraze, jasná a zdrželivá
v soudě, spolehlivá jako poznánÍ a prr1hledná jako d1lo literárni a umělecké' má
v sobě zrovna protijed všem jedr1m dneška. Kniha prof. Šusty vypisuje _ ale
ne' to není pravé slovo: vyvolává pred tvŮj zrak _ děje' lidi' postavy, činy světa'
jehož jsme děti a dědici; a divadlo, které ti skÝtá' jest stejně živé jako plastické'
Jest radost sledovati pozorně, jak roste pÍed tebou z jednotlivfch soudrl pečlivě
odvážen1y'ch celá atmosféra doby,celárovnováha mas dějovfch' radost v podstatě
táŽ, jakou pociťuješ, když romanopisec nebo dramatik tfčt pŤed tebou určité typy
lidské nebo rozvÍji vlys určité společnosti, urěitou vrstvu společenskou, vtělenou
do těch nebo oněch živfch osob. Šusta dovede nejen sledovati rozvětvenou dyna-
miku děje, ale dovede i stanouti nad osobní a osobnostnÍ sloŽkou tohot,o složitého
dějstvl; vykresliti podobiznu veliké Životné pravdivosti, Životné plnosti a sloŽi.
tosti. Setkaná s jeho Václavem II. v jeho Dvou knihách českfch dějin jest mně
stejně nezapomenutelná jako setkaná s některou velikou Íigurou Balzacovou:
stejnÝ ŽivotnÝ Žár z nich na mne dfše. v piítomné knize musil se sice často spoko.
Jiti skizzou míst,o celjm portrétem, ale i tak podává často na malé ploše mnoho'

Dějiny Evropy v letech l8l2-l870 jsou jen prvni část moderních dějin světo-
vfch; v druhém díle, plše autor v pŤedmluvě, ,,rozšÍií soustavně jeviŠtě dějinné
i na ostatní svět.. a podá i dějiny velikjch stát zámoŤskych a vypiše cesty svě.
tové kolonisace, avětového obchodu i prr)myslu, což bude tak četba d stojná čto.
náŤe opravdu moderního, odchovaného Waltem Whitmanem.

Francouzové mají krásnou sbírku Dějiny Francie pro všecky' rodigovanou
Funckem.f|rentenem a vydávanou v nakladatelstvÍ Hachettově. Nejsou to
diletantské, povrchnl a špatně popularisujÍci dějiny národnl, jichž máme žel

v naší literatuÍo nejednu ukázku; Jest to soubor několika statnfch svazků, asi 7_8, 198
v nichž r znÍ odbornict vypisujl děje stŤedověku' renesance' stoleti sedmnáctého,
osmnáctého, revo]uce i císaĎstvl s vědeckou znalostí i opravdovostí a literárnt
rlrovní vyhovující i velmi pŤísnfm poŽadavkrlm. Na konci kaŽdé kapitoly nalezneš
tam spoustu základni literatury odborné, abys mobl po prÍpadě studovati dál a vÍc.
Bfvá mně radosti' lsem.li unaven pňiliŠ horlivou četbou modernl poesie nebo bo.
letrio, zabrati se do takového svazku, oddychnouti si od boreěného roztŤištěného
dneška, dáti so obejmouti a eovÍitÍ klidnym pásem širokého obzoru moŤe dno6
již zkamenělého...

Šustova kniha vyvolala mně v mysli vzpomÍnku na tu francouzskou .bíÍku'
jlž jsem taká jako dílu Jeho za ázán za mnoho, Šustova kniba má všecky ty vzácn6
litorární ctnorti' s nimiž Jsom eo sgtkal tam.

Za Ad,oIJem Heyilukem

Zesnul tedy v osmdosátém osmám roce, on, drub Hállta, kter , zemiel v polo.
vině let sedmdesát;/ch, on, drub Nerudy, kterÝ odešel na počátku lpt devadesá.
tych... Pi 'eŽi l  všecky a čněl do cizího vzduchu a do cizÍho pokolení dlouho jako
pňeŽitek jiné' cizí epochy. Takovy llověk jest, pak jiŽ víc než člověk - skoro pomník.
Nese jména zemŤel;fch; a lidé piipominaji si pii něm více je neŽ jeho.

Podivně mne dojímají vždycky tito dlouhoŽivci' Jedni _ vlastní romantikové
duchem - stvoňí své dilo v mlad1y'ch letech a pak jiŽ jen paběrkují cel život, Žijí-li
ještě po jeho vytvoŤení. Jiní - duchové reální, zemití nebo klasiÓtí - u nás Sme.
tana nebo Neruda _ odsunují jaksi své hlavnÍ věci do dob zralého nebo nakláně.
jícího se jiŽ mužství. Jsou, kdož odejdou dňíve, než vyloŽili celf svr1j krámek, jak
Ťíká Montaigne1 jsou, kteňí otáleji ještě, kdy již cel1l krám je sněden nebo utracen
nebo sbalen do beden a uložen na vozy; jsou, kdoŽ se hledají skoro celf život,
a jsou' kteňl opakuJí a rozŤeďují svou trošku skoro colÝ život...

U básnikrl, Jejichž drobná tvorba jest rozetŤena skoro stejnoměrně po dlouhém
spatiu časovém, jen zňídka se zdrrihaJÍc zo své rovně vyššÍrni vÝstňiky vzruchu
a soustŤedění, Jest na mÍstě anthologie. \ryběr z celého dila, poÍizonf z uměleckého
zŤetele, a Jen z něho. Zhustit v jeden svazek, co básník rozptÝIil do padesáti' Tím
by se Heydukovi velmi prospělo v paměti budoucích.

Vzpominám si na jeden charakteristickf rys povahy Heydukovy, kterf kdosi
zhusti l  v anekdotu. Jde v Praze ul icÍ Heyduk s nějakfm svÝm pi itelem. Náhle
odtrhne se Heyduk od něho a vrhá se v ristrety tňetímu pánovi, kterf pŤicházl proti
nim. L1bají se, potŤásaji si rukama, smějí se' vyptávají se jeden druhého na r zné
rodinné věci, a pak zaso hubičky na obě tváŤe, nová stisknutÍ rukou, rozloučení.
A Heyduk vrátÍ se k svému prrlvodčÍmu a zoptá se ho po chvili náhlo: Ty, noviš,
kdo byl vlastně ten pán, s ktorjm jsom se právě líbal?...

ByI to Hoydukr}v optimism' nazdaňb h so bratňičkující s cotym světem, on.
tbuslasm plápo]avÝ' stáIo vznÍcony a gkoro bozdrlvodn1r a bozpÍodmětnf, ktor$ tu
byl parodován.

Alo' myslim-li dneg na to, nonl ta historka ani tak 6měšná' Jako jÍmavá. Noní
v nl něoo volml čistého a lid8kého? A noměl by keždf z Rá8 - zvláště z těch, kdoŽ

l! Iltr6cI.é proJow l2



194 tak spoií enthusiasmem a nikdy.ho nedovedou projevit na pravém místě a v pravÝ

čas - napodobit aspoř jednou do roka Heyduka a pozdravit se a políbit se na ulici

s člověkem rlplně neznámjm?

S edmd e s d'tilet ! H oI eč ek

SvatozáŤe, která v prost;y'ch myslích obk|opuje hlavy našich starších žijících

spisovatelťr, ukáže se často' pÍihlédneš.li blíže, klamem: nebfvá to zlato pravé,

bjtvá to často jen pozlátko, kterfm je polepili jejich nekritičtí vrstevníci. PŤijde

první r1der kritického větru a deště, a hle, pozlátko se oddrolí. A často blívá to

i s}ovtrtnost skrac1ená jimi sam:i'mi, zloupená chytráck mi manévry. .. službičkami

vzájemně prokazovan1y'mi ve spolkovjlch orgánech literárních, horlivfm a poučenfm

""..dání*., 
porotách, vášnivou učastí v intrikách spŤádan$ch u dlouh]/ch stolti

hospodsk1fch. Jsou padělatelé slávy, právě jako jsou padělatelé peněz a minci.

a t<u poáivu: ačko1iv onino jsou mnohem nebezpeěnější těchto, ačkoliv onino

otravují co nejpovážlivěji duševní zdravi národa, pÍece jich nikdo nepronásleduje:

dúkaz, jak málo se znaji a cení pravÓ statky Života.
Ani z jedněch, ani z druhÝch není Holeček. Málokdo probíjel se tak iěžce a tak

poctivě ke sv]i'm rudonosnfm žilám jako tento člověk; málokdo zabral svou tvor.

tou tak do široka jako Holeček; málokdo staral se tak málo o vnějškovf rispěch

jako on. PŤemítal jsem v těchto dnech zase jednou stránky v jeho dile a zase dospěl

]sem I.e svému starému pŤesvědčenl: celá synl'hesa našl národní minulosti je v něm.

rlloudrost i poesie ilědr1, staré právo i starf mrav spolelenskÝl mythus i náboŽen.

ství _ ne ono sty hlásané a vyznávanél njbrž ono hlouběji ukryté, které ŤÍdi

slrutky lidské, jímž se žije a na němž se umírá -, Ťád hospodáŤskf i kázeř ro.

dinná..., vŠecko jest v těchto knihách, které se tak málo podobaji beletr ist ickjm

knihám dneŠním.
Holeček jako básnlk jest epik starého stylu' v němŽ ještě není rozlišení Írrnlici:

učitel i pravoznalec, vypravovatel i sociolog, věštec i kněz svého kmene jest Hole.

ček. .Iako široká Ťeka rozbíhající se stále v nékolik ramen' chvílemi rozlévající se

až k obzoru a tvoŤÍcí vel iká jezera,. ' '  takval lsenebo stagnuje tok jeho epické

skladby pŤed tebou. Je plna rozprav a vah a celé traktáty prokládají někdy jeho

dvě romÁnové kapitoly: vŠecky základn1 pojmy lidského Života, lidské společnosti

jsou zde pÍetŤásány a rozbírány; všecky společenské instituce dnešní doby jsou

ztoumany na prubÍi.ském kameni zděděné moudrosti dědovské. Filosof, kterf se

tu dostává ke slovu, je tradičnl filosof kŤestanskf, kterf odmÍtá velkou.většinu

mravních kriteriÍ, jež ukul liberalismus západoevropskf; je filosof velmi buzkÝ

rusk;fm slavjanofilrim, takovému Kirějevskému, Chomjakovu, ano i Katkovu.

eravě;a t<okr i t i k tohotoodboŽště léhoaněkdyp i "ímobezboŽnéhozápadního l i .
beralismu napsal l{oleček několik sv$ch nesmrtelnfch stránek, které pÍeŽiji naši

dobu.
A piece... KÍesťanství jeho, nemohu si pomoci' není kíesťanstyi celé: kíes-

ťanstl'í Holečkovo jest rtplného a pravého kÍesťanstvi ien p le. Holeček nikdy no.

pochopil náboŽensky duchovního plamene reuoluěntho, ktorf žhne také v kŤes.

ilanstvi; nebyt jeho, nebylo by kÍes{anstvÍ dobylo světa a blavně: nebylo by ho

obroililo a pťeluoiiks. HoleÓkovo kÍesťanstvt jest kÍesťanství piíliš konservativtli; 195
a spíše konservatism neŽ kÍesťanstvi. PŤíliš chrání majetníka, zná pňíliŠ beatí|iltaci
possidentis; pŤíliš kvietistické nejenŽe snáší vládu zl1fch, ale také, žel, zneužívá
někdy i kňesťanského ducha na její ospravedlnění... odtud zjev, kterl i  mne u Ho.
lečka vŽdycky bolel: nepochopil nic z heroismu revolucionáŤstvi ruského. Pro
revolučni Rusko měl vždycky jen uráŽky, posměch, pomluvy; pro carské samo-
děržavné Rusko všechen obdiv, všechnu lásku, všechno zbožnění. To bylo nejen
nespravedlivé, to bylo pŤímo nekiesťanské, ano protikfesťanski. Neboť: nalezne.li
se kde v Rusku v devatenáctém století prav1i kŤesťansk1/ duch, není to u Katkovri,
ani u toho, čeho jsou apologety: jest to naopak u jeho odpr1rc '  Holeček, kterf se
dovedl jindy vyhnouti svod m slova, kterj uměl jindy uniknouti kouzlu a nramu
vyÍečnosti, tentokráte mu podlehl: bylo to |irmoué kŤesťanstvi rusk ch reakcio.
náŤ , na odiv stavěné, daleko široko vfirrrbované, jež mu udělalo. Ale Kr.istus
velik;/m paradoxem své lásky byl v táboŤe opačném: v táboi,e těch, kteií se ho
usty nedovolávali, kteii se k němu na veňejnost nezrrali a kte}i byli prece v nitru
plni jeho svatého sebeobětovného žáru: v táboŤe rel 'olucionáň ...

B1y'vá srovnáván Holeček se svfm velikjm krajanem Chelčick:im; ale myslím'
Že toto srovnání více neŽ kulhá, Že je chromé na obě nohy a že jest zpt1sobilé za.
temniti nám ráz obou karakter . Flolečkova i Chelčického. Nic nenalézám v kňes.
ťanství Holečkově, co by jej sbližovalo s revolučním žárem velikého radikála
ideje' jímŽ byl Chelčickf ; kterj- měl odvahu domgslili a zamítnouti i obrannou vá]ku
na ochranu božího slova a kŤesťanské pravdy.., Tlm se právě liší HoleÓek od svfch
velik clr jihočeskjch rodák11, ať je to mistr Jan Hus, ať Petr Chelčickf: postrádá
naprosto Loho reuoluční.ho žaru, kterf v nich háral a jenŽ byl, nenl pochyby, ryze
kiestanskj. Nebyl-liŽ to Kristus, kterlÍ položil pro své následovatele podmínky
nejtvrdš1, podmínky nesmluvnÓ a ne chylné duchovosti, naprosté reuoluční od-
trŽeni se od všeho starého, byť to byla i pouta rodinná, naprosté revoluční pŤimknutí
se k novému? Neodpovídá-liž Kristus stoupenci svénu, ktery chce ho následovati,
ale až dŤíve pochová otce svého: Nechať mrtví pochovávají mrtvé své, ale ty jda,
zvěstuj království nebeské? (Lukáš, xI, 60.) A tomu, kdo se chce dÍíve rozžehnati
s rodinou svou: Žádny, kdoŽ vztáhna ruku svou k pluhu, ohlížel by senazpět' není
zptlsobnf ku království boŽJmu? (Tamže, 62.) Zde jsou pravá slova revolulní,
vedle nichŽ většina dnešnich hesel revolučnich jsorr pust:y' tlach, prázdn cl1fm a sa.
lonni pokroutky.

tr,Íyslím, že pro správné vystižení l(l.esťansko.konservativni životní myšlenky
llolečkovy bude tŤeba hledati jirré obdoby a Že tlude tŤeba lloločka položiti spiše
do bl lzkosti j iného vynikajíciho také, ale nikterak revolučního Jihočecha: Tomáše
ze Štitného.

Jiíího Haussmanna občansků, ad'lka

Pied lety čett jsem sem tam nějakÝ epigram Jiiího llaussmanna, o němž jsem
tehdy slyšel, že jest mu něco málo pŤes dvacet,, a Ťekl jsem si: bystr veršovec
a vtipnÝ člověk; ale jinak spoutanÝ duch, kterj papouŠkuje pi'edsudky a topí se
\.e 8vém okresně pravor'ěrném Žabím obzťrrku. A od tohoto ělověka donesla mně


