
hubeny a potírány podle toho s katedry i kazatelny. Dnes nedove-
deme naprosto pochopiti, jak bylo něco takového možno. Dnes' }dy
sugestivná m]adá nová sila jich jiŽ naprosto pominula, kdy dila ta
zestárla a seschla, nedovedeme se vmysliti v dobu jejich mládí, v dobu
svěŽÍ novosti, kdy dychala Životem a voně]a krvi. A pŤece tomu bylo
tak. Ale s mládím, svěŽestí, uměleckou silou a sugestivností vyvanula
z nich i t. zv. nenrravnost, nebezpečnost, zhoubnost a jak znějí
podobné moralistní termíny. Byl to právě život' jeho síla, krása,
opojení a láska, které z nich uplynuly.

Dílo zestárlo a vystyďo. Sugestivná náladovost a ilusivnost jeho
pominula. Dnes je pouh:i'm čislem v bibliografickém katalogu, pouhou
kapitolou v literárních dějinách. Dnes demonstruje se ve školni síni,
poněvadž právě zbyla z něho jen kostra, svaly a plet dávno oprchaly
a vyhoŤely. Dnes je pouhfm květem v herbáŤi, demonstračním
vzorem. A nikomu nenapadá ani a málokdo dovede si pŤedstaviti
a vyvolati v mysli tento mrtqf květ jako živj' v lese, zajíněnf
a opojnj', lehce vydechnut]i jako prut kadidla. Málokdo ví, že opíjel
láskou a Životem a Že Se tŤásl a houpal na jedné v]ně, která běžela od
jeho rozechvěného stvolu až k rozjiskŤené hvězdě. Dnes jsou nám
Racine, Corneille a j. a j. klasikové mravní, poněvadž jsou dávno
mrtví. Nebyli však takovjlmi mravokárc m své doby.

Sugestivnost a ilusivnost jsou právě vztahy mezi indir'iduem
novjrm' tvrirčím, jedinečn;ilm a hromadou' společností. Síla individua,
síla jeho vlivu, podmařující, živelná síla všeho nového a svěžího,
teplá v ně mladélro Života, to - všecko bojovné, slavné, silné
a,,zdravé..- je hromadnosti, minulosti' všemu dávnému a hotovému
pravy opak: nemoc, choroba, nebezpečí, nemravnost atd. AŽ pŤijdou
noud individua, noui uměIci, noud umění - naváži se jiné sugesce, jiné
iluse reality - rozlije se novjl život. A hra se opakuje od začátku.

Nyní je však staré již zdravé, mravné atd. Poněvadž je mrtvé.

T, mov é české |relleÚrie

Ilais: Zapadlí ulastenci

Soudil jsem po názvu nové knihy p. Raisovy na širokou, po

ideovém a hodnotném plánu rozvrŽenou fresku kulturní' Zapaill!
vlastenci! Spisovatel chce tedy, soudil jsem, osvítit všecky ty tajemné
chodby, ty jemné skryté stezky, jimiž se prolnulo v lidové masy teplé
zvlněni života, vlhká, štastná jeho plnost - ,,probuzení.., jak zní
naše rislovi. Usuzoval jsem na pokus o roman hromadn$ a rozuojoa!,
naroz|ožityrománlidov$, kdeby byla podána sugestivná a obrodná
pelová síla myšlenek a ideí, púsobení jich v masu, celf ten záhadnj
a tajemny proces realisace slova v tělo, myšlenky a snu v čin a skutek.
Čekal jsem román mocně rozšuměného Jara, román vysok1fch větr-
nych plánÍ, siln1ich jarních deštú vonících rirodou budoucího léta.
Žívot vyrážející v širokém rozlehlém nalití, v teplé pukajíci zeleni,
v měkk:|ich a vlidnjlch parách jarniho slunce. objem knihy opravĎoval
také tuto naději na široké a rytmické vystižení rozvojového toku.
Zklamal jsem se.

P. Raisovi Zapad|í vlastenci jsou zpola itlglickÚ genre, zpo|a
s entimentrilní melod.r am,

Není to román, jak mu rozumí moderní umění, nybrž pouhá
dojemná a bledá pouídka, tu hriŤe, tam lépe vypravovany pÍtběh,
tklivá historie mravného učitelského mládence Čermáka, osudem
všelijak těŽce a.Žalostně zkoušeného, ktery r. 1842 strŽen byv se
studii gymnasijních v Jičíně zlobou náhody, následkem ťrmrtÍ dě-
dečka svého, oddá se učitelství a pomocuičí na škole pozdětínské
několik \et - až nakonec dostane za odměnu svého naprosto spoŤáda.
ného a dokonalého života nějakou slušnou školu a k ní jako ve vŠech



povidkách * ženu' Albinku, neé pozdětínského faráŤe P. Stehlíka,
vjlborného vlastence a ze zák|adu dobrého (iako kaŽdf v knize)
člověka, s kterou se dlouho vroucně, ale jinak docela zprisobně a po.
čestně miloval.

Povídka p. Raisova je zcd,a zpťrsobnj' plod svojí formy. Má pŤedně
svého reka, Čermáka, a to, jak ná|eŽi a patŤí, náležitě dojemného reka.
Jakf ubohf, ostj.chav1i, plachf' ctnostnj. a pŤičinlivf je to mladík|
Hany a poskvrny na něnr nenajde nejpŤísnější moralista. Chodí
spat, časně vstává, moďí se pak, umyje .se pak, snídá pak včas
a obědvá pak včas, všecko ve svrij čas. A jak krásně hraje varhany
a zpívá národní písně! Nedivte se pak, Že mu svědčÍ. Že má rťržové
tváŤe a jasné oči, Že jsou s ním jeho pŤedstavení spokojeni, Že se do
něho zamiluje mladá dívka i nějaká nesmírně až baladicky vášnivá
a démonická mlynáŤka-vdova (Žalačka), která v něm vidí jak náleží
tučné sousto, potraYu pro oheĎ své vášně, ale že on miluje onu prvnÍ'
cudnou a rozumnou dívku, kterou také nakonec dostane. Ale p. autor
nejen Že nanesl na mladého Čermáka samé rrižově nadj.chané a na-
čechrané světlo kladnj'ch pŤednosti a zásluh, on mu dŤíve ještě koupil
celou pŤízefi čtenáŤe riplatkem velmi málo pŤímj'm a umělecky
poctivym. Učinil totiŽ ke všemu z Čermáka ještě oĎěť sp olečenské uing,
oběť osudu, čloaěka bez uing trptctho. Čermák je nemanželské dítě
nějakého patrimoniálniho uŤedníka a mladé učitelské dcerky, která
hoŤem záhy zemte. opuŠtěn , chud , uboh1i, nemanŽelskÝ' otcem
zapÍeny sirotek - kdo m Že zkombinovat silnější ritok na čtenáŤrlv
soucit a benevolentní nesoudnost? Tento Čermák je snad nejmelo.
dramatičtější a nejsentimentálnějšÍ Íigura, jakou znám. Syrob a s|zy,
z těchto dvou živl zhnětl jej p. autor. Nejen hodnj', ctnostn1i abez.
honn1|. mladik, lr tomu ke všemu ještě nešťastnf trpitel.

A stejně hod'ní lidé jsou ostatní Íigury p. Raisovy. Jsou to lidé,
kteŤí kuŤeti neublíŽí. Samí počestní, měkcí dobráci. V první fadě
faráň pozdětínskf P. Stehlík, kterj'zaloŽí štěstí a domácnost Čermá-
kovu. Pak učitel Čížek, jeho ženan kuchaŤka farská, dva literáci,
kostelník, muzikant Adam Hejnrt a j. Všichni tjto lidé jsou dušeunč
steint, totiž bezvlrazni, mdlÍ a nicotní. Žaang z těchto lidí nemá

vrišně, mohutného intensivniho životního rythmu. Žaang z nich

nemá ani jiné jemněiší dušeunt sÍ/y: zvláštní veliké myšlenky' silné

snahy životní, bojovného napětí a ritočného rozběhu.
A zde jsem u kardinální vady celé tvorby p. Raisovy. Shrnuju ji

v této větě: p. Rais md ae salch pracich praud.u zeuněišku, ale nemd

praudu nitra, nemri praudu dušeaní, psgchologickou. Všimněte si všech
jeho Íigur. Jakmile vystoupí taková figura na jeviště, první co učiní
p. Rais, je' Žeji popíše po jejím oděvu, kroji, tváŤi, posunech, hlasu _

po jejim těle, hmotném, hmatavém zevnějšku. Pan Rais v šedivé
stŤízlivé prose detailuje mnohdy v dosti dlouhém odstavci kaŽdou
skvrnu na kabátě, každou vrásku na líci. Je v tom methoda drisledně
prováděná. A osoby jeho skutečně určitě a reliefně žijí jako těla. Je
viděti hned, Že p. Rais zná drivěrně tyto kornaté hlavy, tyto hranaté,
těžce Ťezané figurky, že chytá je do posledního zaškubnutí v tváŤi'
do každého podivného typického sloví, do každé malé vnějšímanfry.
Pan Rais kreslí je všecky stejně v snadnj'ch, nápadnfch, vnějších
skvrnách. Ale duševně neznáme jich v bec; duševním životem se
v pracÍch p. Raisowj.ch vrlbec nežije. Tak ku pŤ., co víme o jedné
z pŤedních figur p. Raisovych, o nejideovějŠí postavě Vlastencri, jich
ztělesněném vzoru a typu, faráŤi Stehlíkovi? Po zevnějšku ho známe,
jako kdyby stál hmotně ze dŤeva Íezán a obarven pŤed námi. Ale
psychologie jeho, duševní jeho život? Víme, že miluje vlast a vlastence,
zpěv, zvláště národní, že má v pokoji mnoho ptačích klecí, mnoho
svazkri Musejníka, Že kupuje české knihy a dává je číst svfmznámjm,
Že není oblíben u svfch pŤedstavenjlch, Že je chudf, skromn1i a mírn1i,
Že odpouští a zapomíná kŤivd, a pak ještě několik drobnj'ch o sobě
bezvyraznych rysri, které jen pan Rais groteskní komikou zcela lacině
vyzdvihuje: tak, že jí nade vše rád vepŤovou pečeni, které Ťíká
,,ambrosie.., a Žekaždého' koho má rád, kŤtí Františkem. Ale myšlen-
kovj'' citovÝ, volní život tohoto vlastence je nám docela ukryt.
Miluj e vlast, kupuj e Mrrsej ník a zpivá české písně - to j e celj' duševní
svět Stehlíkriv. A všech ostatnich vlastencťt.

Všichni ti lidé isou vlastenci dekoračntm detailem nějaklm. Učitel
ČiŽek ku pň. tim, ž. ,voje rily kŤtí jmény vynikajících českj'ch spiso-
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vatelri: Šafaňikem, Tylem atd. Všichni jsou vlastenci pÍedevším .-
zpěvem. To je velmi ]<arakteristické. Jsou to všecko dobŤi, slabi,
pasivní lidé, kteňí nic nemyslí a nic neŽijí, nikoho nenenávidí, nikomu
neškodí, počestně do ripadu pracují, vrchnost světskou i duchovnÍ
ctÍ - a večer nebo v nedě]i po lopotě česky čtou a zpivaji. Jejich
češstvi projevuje se nejv]iše ještě jistfm humoristickÝm názorem na
panské Ťady nebo šplhavé soudruhy'

Ale veliké myšlenky, veliké mocné cítění? Styk s lid.em' prisobení
v lid - a o ten tu běŽelo v první Ťadě _. zvláštní názor životní
a mravní' veliké kvasíci snahy? Nic takového. Čekal jsem, že bude
malováno, jak byla vnášena semena uvědomění v lid, jak]im citov m
a myšIenkovym větrem provanuli jej kŤisitelé, jaká plodná jarní
mračna vylila svoji vláhu do jeho rihorri. Ale nic z toho nenašel jsem
v knize. Je v ní jen velmi tklivá a velmi falešná intimní idyla starého
romantického stňihu. Rámcem jejím je česk učitelsky a kněŽskj svět
v létech padesát]fch, ale nevystiŽen nijak typicky v myšlenkovém
svém snaŽení, zachycen jen mělk]1im, pestrym a konvenčním detailem'
nazírán neobyčejně sentimentáIně a pasivně. Celou knihou vane
chorobn! archaeologick! sentimentalismus. Tak hned rozuzleni fabule
Zapadlj'ch vlastencri je typick]im dok]adem tohoto prázdného
národního sentimentalismu: rek knihy, Čermák, pŤekonává českou
ndrodnt pisní cizi š]echtickou společnost, zvitězi nad nějak1|'m Něm-
cem, zachrání a zve]ebí čest jména českého a za|oži si také postavení
a budoucnost. A nejen to: té české národní hymně pŤidělil p. Rais
ještě větší, vznešenější ukon: ona je totiŽ popravnim nástrojem
v rukou poetické Spravedlnosti. Čermák vraŽdí touto písní svého
nemanželského otce, padoucha, jenž svedl a opustil jeho matku. Jak
uslyší Čermáka, raní jej mrtvice a brzy potom mrzce dokoná.

Jaká mgthologte, jaká kombinovaná a aranŽovaná sentimentálnost,
jaká nejapná byzantinská apotheosa ctnosti a práva! Zpěv a hudba
nemá darmo vyhrazeno v knize p. Raisově hned od počátku tolik
místa. on je tu ethickym zápasn;im prostiedkem našim. on vyhrává
vítězství zapadlfch vlastenc . Ano, to je ta kollárovská sentimen-
tálnÍ archaeologie, to jsou ti staŤí slo't'anští guslaŤi, kteŤí rtojímají

a pŤekonávají zvuky svfch, nevim jak pojmeuovanyclr, houslí ná-

leínity cizích krutych barbarskj'ch hord. V p. Raisovych Vlastencích

íe roztroušen cel! ethick! sgstém česk1f, cely náš světov! názor, jeden

z nejkomičtějších, které se kdy vyskytly v dějinách. V těch lech,

na které ČíŽek maluje jména Dobrovskfch a ŠafaŤikri a vedle nich

hned Tylri, a v těch hudebních produkcích, které podmaůují a kácí

nepŤátele - v tom je tak typická česká psychologie. Stále věŤíme'

Že stačÍ zazpivat a skály se rozpuknou. Zpivat, mnoho zpivat národní

písně - to je skutečně jedinj. myšlenkov! apel Zapadlj,ch vlastenc .

Pan Rais není umělec, kterf formuje Život, kter ho množí a stup-

řuje' Jeho figury jsou jen pohybující se automati. Duševního života

v nich není. Všichni jsou si duševně podobni, stejní, rovní. Proto není

mezi nimi zcipasu, napěti, Ďole. Nemají silnfch vášní, prudkj'ch proti.

lehlj'ch sklon , které by je vehnaly v konflikty. Všichni: dobŤí, hodní,

ctnostni _ a prázdní, pŤedem prázdní, bez krve i bez mozku. Pan

Rais nerozumí síle, napěti, slávě života. Neumi malovat ani lásku,

ani nenávist. Láska Albiny a Čermáka je starosvětská pastj'ňská

selanka. Jedinou vášnivou, živou ženu, kterou ve své práci pojal

(Žalákovou), a to ještě v siluetě, skreslil docela, jak pŤiznaly i nej-

nadšenější kritiky: učinil z ní vytŤeštěnj' stín, baladické upírové

strašidlo. V knize páně Raisově není vribec zla, sílg a urišně. ZIa, které
jiŽ Goethe nazval ostruhou a vlastním hybem života, p. Rais naěisto
nezná. Zná nejvj.še potměšilé podivíny nebo tvrdohlavé obmezence
(otec Albinin), kteŤí bez pŤičiny náhle se zatvrdí a bez pŤíčiny náhle,
když potŤebuje autor tozuz|eni, povoli'

To všecko projevuje se jiŽ samou |ormou prací p. Raisovfch. Mdlá'
stŤízlivá, nev'vrazná, bez plamen barev a vlhka vriní teče y raz-
drobené ploché šedi. Není ani plastická, ani malebná, ani hudební.
Nevfrazná, nevšímavá k zpívajícímu rytmu života, k jeho tekoucí
slávě, nesdílející pulsu jeho krve' nemnoŽící a nešíŤící života v jeho

záplavném opojení' \lraz suše popisn.i, stŤízlivě referentskf, setŤenj.
a zvadlf. Pan Rais neni umělec, t. j, tu rce,kterj vyvolává novy svět'
odkryvá novou' nevídanou posud jeho tváŤ, rozsvěcí pod novj'm
teplejŠím sluncem silny názor, zmocněnou hru jevŮ, rozkvetlou



22s zahradu novych forem. Není ten bojovn;f, silny, ritočny duch, kter;f
pŤehodnocuje, pí.etvoŤuje dan svět látkovf. Je star;i, pravověrn5i
genrista, idylick melodramatik, sentimentální figurkáÍ.

Dnes je nárn známo, jak realismus vplazí se do umění vŽďycky
a všude nejprve genrem, jak zachycuje se nejprve na pravdě vnějšku,
detailu figurovém, v pouhém ryzím vfpočtu popisném. Nťlro osoÓ
zristává tu nejprve neodkryto, nepoznáno. Vnější pravda pŤedchází
vnitŤní. Holé konstatováni pozorovatelské je lehké a snadné Ťemeslo.
Na něm uváznul p. Rais. Jako umělec, tvtirce, myslitel je naprosto
nicotn]f. Má pi'echodn:f v;iznam první zachycené posice, která dnes
již v našem novém písemnictvi jin1imi, jinak silnymi zjevy dávno je
pňekonána. Je.li dnes jistj'mi vrstvami literárnÍmi p. Rais tak vysoko
ceněn, je to žalostny zjev buď reakciondÍstuí nebo neugspělosli. Na
tom nezmění nic ani nesoudny feuilleton Sv. Čecha, jejž palcovfmi
písmenami tisknou nakladatelé na obálky, aby -zotročoval soudnost
a prozíravost čtenáňe. Také otročí thema a pÍ.íznačné, snad pŤíznač-
nější než mnohé klasicky zveršované.

Šindčelt: Dušc touarny|

P' Šimáčkova novela Duše toudrnq staršílro data je jen vedlejšínr
odŠtěpkem jeho románové a dramatické tvorby, pňes to však je,
soudím, dosti typická pro jeho spisovatelskou metlrodu a směr. Potká-
váme se v ní s něčím, co je sám stňed, iistňední ponětí jeho umělecké
tvorby: s malbou prostÍedi, toho vlivu, jak]i'm prisobí v určitého
daného jedince jeho okolí, společnost, v niŽ žije a pracuje, jehostav,
zaměstlrnání, dílo, Ťemeslo' práce. Je známo, Že p. Šimaček je právě
a pÍedem šetŤitelem a zkoumatelem tohoto společenskélro vlivu,
všecko obklopujícího ovzduŠí, všude rozestŤeného, určitě zabarveného
a jedince určitě prolínajícího mravně-společenského naladění. V tom
je plnokrevn]fm Žákem a stoupencem positivního realismu či natura-
lismu francouzskélro, pŤedem Zo|y, že maluje indivirluum pod nive-
lujícím tlakem určité hromarlg společenskd, určitého prostŤedi, že indi-

viduum pojímá jako v]fraz vrrějších danych podmínek a vlivri, jiclr

součin a vyslednici. Člověk jako lyp, jako odraz a prúměr určité

hromady, jako pňedmět vydany rušivému a měnivému ptisobení

vnějších a uloženych si], člověk pasiun!, otírající" se, pÍizpťlsobujicí se

hromadě, jejímu vlivu, poddang li a pohlcen! i í - takové bylo umě-

lecké ponětí p. Šimáčlrovo zce|a patrné hned od prvních jeho pokus .
,I,up je ploclem moderní prŮmyslové kultury, která stírá karakterovost

iJinečnou a vtiskuje všem stejnotvarou pečeť lrromadnosti. odtud je'

Žc ti, kdož studují vliv prostŤedí, nejraději utíkají se do moderních

prrimyslovych tltvarri, do mechanismú továrních a obchodních, do

to.t. 'tozity.h celkri, jež pohlcují jedince, zotročují a pŤipodobují sijej

jako pouhou buĎku v ristrojí, jako pouhou funkci svého ričelného

organismu. Je známo' jak Zo|a právě v ma]bě takov1lchto moderních

prrimyslovych nebo hospodáŤsk ch vlivri nejlépe realisoval své ponětí

o jedinci jako plodu a oběti okolí a prostŤedí. V nejlepšich dílech jeho

nežije jedinec sám na svou pěst, nj'brž je pohlcován nějakj'm sociál-

ním stŤedištěm: skladištěm obchodním, koŤalnou, divaďem, nádra-

Žím, městem nebo organisací nějakou, Ťemeslem nějakfm: uměním,

sedláctvím, bursovní spekulací, vojáctvím. Rekem není tu jedinec,

nybrž organísace společenskci, ieit určit! utuar, kterj' ztělesůuje

v sobě právě všecky vlivy, jimiŽ prisobí v jedince, kterf Žije v něm,

podním,podjehos i ln j 'm,neustá l j 'mt lakem'podrozes tŤenousítí
jeho vlir, , v jeho určitém prolínavém vzduchu. odtud to grand'iosni

ožiuouciní hmoty v pracíclr Zolov'n*ch: jelro dílny, stroje, kanceláŤe,
domy, města, parky mají duŠe, žijí a dfchaji' hj'bají se, nrilují a ne-
rrávidí ve svjlch lidech, ve svfch obyvatelich, které pohltily a zotročily
jako organismus buĎku, kteŤí neŽijí leč jako společenské funkce.
Tajemná souvislost, fatalistická pŤíbuznost vládne v jeho dílech a poji

hmotu s člověkem, kterj' není neŽ jejím vjrazem, jejím zjemnělfm
životem' jejím dočasnym orgánem, pomíjivou vlnou jejiho rozběhlého
proudu. Ponětí toho pŤechází často v sgmbolick! myslícÍsmtrs, v legen-
dární naladění orientálních staveb. Toto zatopeni a pohlcení jedince
hromadností je vskutku mgthologicklm poněttm, neboť nahrazuje tak
a zastupuje všechen vj,klacl a šetŤení mnolrotvárn'Ých, jemnj'ch a



230 nesmírně měnnfch, tajemn ch a podrobn;fch jevri ,psgchologickych.

Pan Šimáček po pŤíkladě Zolově realisoval ve svych pracích totéž
hromadné ristŤední ponětí. Nejčastějším jeho prostŤedím je toudrna,
cukrouar, moderní prrimyslové stňediště, které proniká všecko jednot.
n;fm vlivem pňesné mechanické pravidelnosti, které pohlcuje jednotliv.
ce, dělnika nebo riÍedníka, v zapjatf běh svj.ch strojri, kol a pák, které
rozestírá po všech zvláštní ovzduší duševni a mravní, tvoÍí určitJ,
mraa, typickÝ zprisob myšlení, souzení, cenění sv]ich pŤíslušníkri,
které si pÍizpŮsobuje nejen jich činnost tělesnou u .o".,.*o.,,ou, nfbrŽ
i jich citovf a pŤedstavov svět. Jednotlivec podroben; a pŤipodobenf
stŤediŠti hromadnému, jedinec jako typ a plod ristňed'í, to je nejširší
formule pro dílo p. Šimačkovo.

V pÍitomné práci dostoupilo toto ponětí k hotovému baladickému
mysticismu. Mladé děvče, dcerka železničního hlídače, utiskovaná
v bídné své rodině, pracuje v továrně,vcukrovaru,kterou si zamiluje,
čim vice ji odpuzuje studeny, nečist1i domov. odcizi se tím rodině,
odroste z ní. Továrna je jí matkou, rodinou, vším. V továrně je pro ni
soustŤeděn ce|y život; ona sama je jen částí tohoto života továrního,
mimo továrnu není pro ni života. Srostla s ní docela. Jeden z továrních
dělníkrlji svedl a po něm milovala mnoho jinjlch dělníkú, byia skoro
obecná všem muŽ m z továrny. Yázaná k továrně cel1fm svfm
Životem, všemi vzpomÍnkami a city anthropomorlisuie si ji snadno,
ožiauie si ji v dfchající tělo, v teplou bytost, která má plné vědomí
svého Života, svfch potŤeb a práv, kterou nelze oklamat, která se
mstí' když jí bylo ukňivděno. Stane se slovem zosobněním hromadné-
ho, odborného stÍedntho smgslu, vědomé odvislosti od společenského
stŤediště. Zatim stárne zvolna a odkvétá. V poslední chvíii podaŤí se jí
chytit muže, jenŽ si ji vezme za žena: rozvážného a těŽkého Táboráka.
Dochází dále do továrny, až povije dítě. Nyní je cel posavadní tok
jejího života zvrácen a rozrušen: musÍ z 'stat doma, ošetŤovat dítě.
Toto odloučení od továrny je katastrofou. ona srostla s továrnou.
nemriŽe bez ni žit, Je vrŽena mimo své ristňedí, je rostlina, pňesazená
ze své p dy do jiné. Továrna láká ji k sobě, v noci prozitra jí těIo
mrazem milostné touhy, vášniv ch a svridn:fch piedstav. Továrna

stává se jejím milencem' pro něhoŽ utíká svému muŽi, pro

tento bije. Poněvadž nesmí veŤejně, navštěvuje ji tajně.

v horečce rozběhne se k továrně, vidí ji velebnou, silnou, rozpraco-

vanou v ud chaném běhu jako živou bytost, jako silného, nepŤemoži-

telného muže, a pÍekvapena pŤi nedovolené milostné schrizce svym

muŽem, hyne v nějakém reservoiru. - Továrna si ji vzala; zabila ji

raději sama, než by ji vydala pěsti jejího muže.

Jak viděti, je novela p. Šimáčkova drislednou a silnou rukou posta-

vená apotheosa ustÍedt, jeho těŽkého tajemného osudného vlivu na je.

dince, jeho vášnivého tlaku, jeho živného vzduchu, kterj.se časem

stává nutnou a nevyhnutelnou podmínkou rristu a trvání jedincova.

Aby Životní vj.znam a driležitost továrniho ristŤedí pro svoji rekyni

zdrivodnil, aby ospravedlnil tento fatalisticki" tajemnf, porobni' vliv,

za|oži| a drisledně vedl autor hned od počátku Íiguru Barčinu jako

preďisponouanou k této bezvolné odvislosti (nelaskavf domov, hospo-

dáŤská potňeba, vášnivf smyslovf temperament Barčin, její i citová

sepjatost s továrnou). Pňesto je však duševní vniternj' Život lidí v no-

""l" 
p. Šimáčkově hrubj., prostj., pŤímočary. Je to psychologie prostě

mecianickri - pŤirozenj' ovšem dŮsledek celého toho uměleckého

ponětí a směru. Jedinec platí tu právě jako složka fysická, jako součin

sit, ;"ko prtlměrn! tap 6 ne jedinečny, odlišenf karakter). Pan Šimá-

ček nezristává jako p. Rais pŤi povrchu jedince, pŤi dlouhé pravdě

unějšt. V jeho práci !e skutečny vnitŤní, vášniv1f život, tep krve a

srdce. Ale jedinec není tu vykládán _kromě vlivri a podmínek vněj-

ších - i svou strukturou jedinečnou, sobě vlastni, bojem a zdpasem

mezi proudy vnitŤními a vnějšími, karakterovj'm jádrem a leptavymi

vlivy ristŤedí. Pan Šimaček neugkttidti jedince * on jej jen opisuie

jinymi jedinci, celou jich hromadou - t. j. právě rlstŤedím. Není

to psychologickf vfklad, je to pouhá para|rtize, pouhé opsání otázky.

r.o.." novely zdá se mi zvláště pŤiléhavá a vtíravá v krátkjch,

risečnj,ch, dramaticky bystr ch větách šedfch jako pŤedměty' jeŽ

popisuje, určitfch a pŤehlednj'ch, jako továrni mechanismus, jako

jednotvárnj., stejně a vytrvale se lijící déšt pomalého, ale vítězného

a silného vlivu.

o 2 rneJz Jl
V noci



J. Arbes: Posledni tll'toué lid.stua

Nová práce p. Arbesova, romaneto ,,Posledni dnové lidstva.., za-chovává vcelku zákonny a typickj.tvar autorovy tvorby. NenÍ snad
nejvfraznějšÍ, nejjistší jeho krystalisacÍ - ale i talt dá sl z něIro od.vodit základní organick]f modus autor v, dají se z něho vysledovat
osnovné a základné kroky autorova ]iterárního karakteru' PokusÍm
se zde o to ve vší stručnostiroz|ožiti v zák]adní složky díIa autorova,
které mnozí naziraji nesprávně, tuším' jako spletenou, bizarnÍ a cha-
otickou fantastiku.

Zák.adni rys díIa Arbesova, kter.i hnecl padne do očí kaŽdému
vzděIanému čtenáÍi, jest jeho logi'čnost, racionrilnost, mgšIenkoud ty-pičnost, snaha po ntclr. Autor, zd,á se, staví si všude thesi dokázat, žeŽivot a svět, jejich pňÍpady a Útvary, i když zdají se nám temn1fmi,
bezcíIn1imi, neučleněn1ími, mlŽn;imi, ryvkovit1;imi - j sou vŽdycky
zcela pevně sepjaté v pťíčinn1f nexus' jsou zcela logick1i,mi. matema.
tick]fmi formulemi,.jsou racionelní, t'l. pevně a drisledně učIeněné,
rozumem pochopitelné. Všecka ta,,podivnost..,',,nevysvětlitelnost.,,
,,temnost.., ,,nepochopitelnost.,, ,,bizarnost.., ,,hrťlznost.., ,,vyji-mečnost.. jich atd. neleží v nich, není jim podstatná a pojmová - je
to jen nedostatek a vada našeho naziráni, rozumováni. Nechápemejich logického sledu, poněvadž jsme pŤešli některé jeho členy, po-
něvadž nám z staly.ukryty některé vlivy, poněvadŽ jsme si pŤesně
nes čtovali a nevystihli piedpoklady. Jeho romaneta vsuae steauii
tento cil a pracují touto logickou methodou: stavÍ pňípady, udáIosti'
utvary t. zv. abnormáIní, nepochopitelné, temné, 

.rizarni' 
aby pak

pr během práce odkryly jich logickou nutnou souvislqst a pňíčinnost,
aby ukázaly, Že pňípady ty neměly nic v1ijimečného _ nyl.z lytya jsou naprosto zrikonné. Autor vŽdycky prací svou, tuším, glossuje
ten princip všÍ racionální a determinisiní filosofie, všeho 

"bádání
reálného a vědeckého, ty věty ze Spinozovy Ethiky; že nent nrihodg,
že ulddne ušud.e nutnost, zcikonnost a zapjatri piíčinnoit, že neni uljimek,
pÍesně mluueno _ to všecko Že jen nedostatečnost našeho pá.znáni,
vada našeho rozumu' kter;f nedovecle ně]<teré jevy uŤetčzit v jich

dialektickém' podmíněném a nutnénr rozvoji. A tak v pracích Arbe-

sov]Ích vŽdycky vyjasťrují se, zdrivodťrují a vykládají se zjevy a pŤí-

běhy pňekvapujici, nesouvislé, nevysvětlitelné na prvy pohled. Autor

nahromadil na počátek tmu a šero jen proto, aby mohl ukázat, Že ta

tma a to šero není nic absolutního a kladného, n; brŽ pojem čistě zá.

porn}, aby pak je rozsvítil, vyloŽil, dal pochopiti z vlivri a pŤíčin' ji-

miŽ byla podmíněna. odtud ráz těch t. zv. fantastick1ich a bizarních

prací Arbesovfch, cíl jich i methodičnost jich jsou čistě logické, racio.

nálné, dialektické. Vždy these nějaká je postavena, kterou je nutno

íormovat, vždy rovnice o několilra neznámj'ch, kterou je nutno Ťešit.
odtud plyne další prvek umění Arbesova: je kombinační, počtrií,ské,

t]í,atekttcké. Arbes patŤí k rodině umělcú, mathematikri a mechanik ,
k rorlině, z níž jsou mimo jiné E. A. Poe i Dostojeusk!, Zola i Slrind-
Ďerg. Umělci tito podle názoru starŠí estetiky vypadali jiŽ vlastně
z umění, poněvadŽ nepodávali holé a ryzí své vněmy a city, n1ilbrž
pátrali spíše po jich podmínkách, u.tváŤeli dia]ekticky jich pŤíčinnost'
rozebírali ji a členili ryze rozumově a logicky, strojili ričiny a v1'sledky
jich na vnímavost a citovost čtenáŤe - a tak vcelku nereprodukovali
živěji a zmnoŽeněji objektivnf dan svět formovf *- nj'brŽ pŤetváŤeli
jej po svém, nazirajice jej vcelku jasněji, ideověji, vyloŽeněji, slovem
tendenčněii. A stará klasická estetika odmítala právě (z nejasnosti
pojmu) všecku tendenčnost žáďajic po umělci pouhou zmocněnější a
Živější reprodukci, bezzájmovou, lrarmonickou, klidnou pŤedstavu
daného objektivného světa. Tito umělci, kteňí nazirali svět pod svym
zornj.m uhlem, pod svjm pŤíliš vtíravj.m a mocnym temperamentem,
byli z umění vylučováni; by|i tgptky, sgmbolistg, raisonéry, dialektikg,
moralísty - ale ne klidnymi, harmonickymi umělci-plastiky, umělci.
formisty, umělci-ilusionisty. Nová estetika, která analysovala duše-
slovně zálibu a která není tak dialektikou pojmu ,,krásna.. jako spíše
psychologií a nejnověji i historii pocitu zá|iby - tato nová estetika
odkryla brzy omyl a neporozuměni staršílro, t. zv. idealistického
směru a ukázala, jak daleko širší a obsaŽnějši jsou pocity a soudy
zállby než se domnival směr starši. Ukázáno tak, že tuto zálibu budi
každj..krásn! zce|en! děj tÍeba ryze mechanickj,, každj' kon a každá



funkce čiňe ričelová, tendenčnÍ a uŽitečná právě vědomím této užiteč.J
nosti a čelnosti - že v pŤesné a plné demonstraci vědecké _ v oprav-..

minista právě zase po vzoru Spinozy a Hegela; determinismus je

a zústane světovjm názorem, metafysickou hypothesou po vjtce

uod.ct.ou. Arbesovi právě všecko, co je, je nutné jižtím a proto, že to je:

celá Ťada nekonečn1ich členri minulych podmiůuje člen piitomnj', dává

jej jako sv j vysledek a nutká jej jako svúj součet. Všecko je dáno'

i,oto1,o, určito, pŤedurčeno, svinuto; život jen pŤedpoklady ty rozvine,

podmínky a skryté síly drisledně odhalí; člověk sám vrilí svou nic

nemriŽe; je ploclem a obětí tohoto rozvoje, dúsledkem tisíce vlivti

a pňíčin, které jej hnětou a utváŤejí jako ruce dělníka měkkou po-

volnou hlínu; člověk není než plodem svého plemene, svého živo-

čišného základu, daného a zděděného, svého okolí, krajiny, společ-

nosti, vychovy, kultury, rozlitého ovzduší duševních proudti a mrav-

ních nálad. Člověk je podmíněn vším tím, nesvobodny a nemohoucí;

svoboda vrile je ilusí, ilusí sice nutnou a pŤirozenou, ale proto nicméně

ilusi; člověk je determinoudn anějším suětem a cely život jeho není než

pŤizpťrsobení se tomuto vnějšímu světu. Nemám zde pretensí kriti-

sovat tento světovy názot;vylupuji jej jen a zjištuji jej jen jako všude
patrnou ideovou kostru, plánovou stavbu vjeho díle. Jak patrno je to
- materialistick! euolucionísmus a ileterminismus, dnes obecně známy
jiŽ a běžnj' jiŽ i doma, jehoŽ pŤedchridce jsou právě Spinoza a Hegel
jako representanty Darwtn, H. Spencer a Taine.,,Svět není hromada
bytostí, ale bytost jediná. Není pŤíběhu, kterf by nevlekl za sebou
a pŤed sebou nekonečnf a nerozepjateln! Ťetěz, kterj'se prodlužuje
aŽ k oběma konc m Času. Není těla, které by nesouviselo s neko-
nečnou a nezničitelnou sférou' jeŽ se rozestirá aŽk pomezím Prostoru.
Všecky bytosti a všecky změny navzájem se pŤedpokládají a nelze
pŤetrhnouti nitě, aby nebyla pomatena celá sít. TakŽe celj' vesmír je

živoucí individuum, kterj.trvá sebou, rozvíjí se ze sebe a projevuje
svj.mi sepjatfmi a viditelnj'mi tvary rodivj' a neviditeln! zákon, jenŽ
jej drží. od prostornosti k životu, od života k pocitu, od pocitu
k myšlence Ťadí se poŤad mohutností, z níc]ílŽ prvá vyvolává druhou,
druhá nutká první, spojené mezi sebou jako květ, plod a semeno
rostliny, rrizné stavy, jež zjevují tutéŽ sílu, postupná slova, jež vy.
jadŤují touŽ ideu. Je to jediné zvíÍe, jehož pŤípady jsou funkce a jehoŽ
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dové a vážné vášni moralistní je eo ipso jiŽ mohutn]f prvek estetické
zá|iby - že neni tato záliba upjata k pouhé bezzájmové harmonii
ryze hmotn]fch tvarťr a poměr .l Z druhé strany empiričtější sledo-
vání tvtirčího procesu, vfpovědi uměIcri a tvrirc sam ch, na něž
starší směr pohlÍŽel bezdrivodně s patra a na nichž právem směr no-
vější staví, ukázaly a objevily subjektiun! uědom! pruek uměIce-tu rce,
pŤetváŤejíci a pozměůujicí objektivnf danjl svět v určitém směru -
v určité tendenci. _ po určitém typu, kter;f je konec koncŮ pŤlznač-
nfm celému jeho ustrojení. Tím rozšíŤilo se znamenitě právo pŤislu..
šenstvÍ do obce umění, staré valy uměIeckého města byly prolomeny,
brány zbourány, celnici i jich celní ňád valně obmezen a z,tiien,v ton.
to boji _kterf se obyčejně zahrnuje vfrazem: boj proti umění t. zv.
ryzímu a samo čelnému, proti l'art pour l'art a jinfmi nepŤesnj.mi a
pomaten]fmi terrníny nebo o máIo jasněji: bojem o socialisaci uměnÍ,
o realismus a životnost jeho atd. - stál piirozeně, samjlmi pojmo.
vymi základy svého uměni Arbes v táboŤe pokrokovém, oprav',ém,
moderním. Cílem jeho uměnÍ nebyla formová plastická, onj.tti.,,nii
nezájmová, klidná a indiferentně daleká krcisa, nfbrž cíIová ten.
d'enčnost, Iogičnd bojounost, id.eoad ctlouost a tgpičnost rozumoad a mora.
Iistnt užitečno st a s polečensltosl.

opakuji: Arbes je pŤedem racionalista, čIověk rozumující, počítající,
Ťešící. Je rozumovjl analytik, jehož patrony jsou Spinoza a Hegel.
Ve všech procesech života nevidÍ než logick!, dialektiik{ kon, nic neŽ
ňadu členťr, které mriŽeme pojmout určitě a jasně, které mriŽeme _
kdyby nám byly známy všecky pŤíčiny - vyslovit ve formě pŤimo
matematické, t. j. pŤesně a naprosto vědecké, změŤené a zvážené.
Arbesovi vnějši svět je vj'razem určité ideje, dá se svésti konec koncťr
v určit rozumovy pomysl. CeIé dění, kaŽdy proces' každ! Ťetěz jevrl
je tak zapjat spolu a navzájem pevně a nehybně. Arbes jeírajnt' iteter.

1 - Srovnej v té pňíčině pŤedem M. J. Gugau' Problěmes de l,esthétique con-
temporaine (budou vydány v l{ritické knihovně).



bytosti jsou udy... Citova] jsenr toto ]iarakteristické nazÍrání evolu-
cionisty a deterministy na svět, aby čtenáŤ pochopil, jak tento evolu-
cionismus a determinismus je v podstatě společensi;k!, vede pÍÍmo
nulně, pojmově od jedince ke společnoslť, ocl části k celku.

; |ekcí ze zák|aďi psychologie a politiky . ' . PÍechod mezi nimi
'" 

"".n*''"j,mi 
a bizarními, zvědavost a rozumoYost napínajícími

1 íoanc.uji.imi, fantastickymi a chaotick1fmi (jak se obyčejně v pro.

lí"*u'.n kritikách kŤtí) romanety není nijak násilny a abruptní;

"uiozirl."- 
zde, jak oběma těmto kŤídlrim tvorby Arbesovy je vlastní

;J;; ; t:fz psyctrotogicky podlilad: racionelnri logičnost a determi-
.nistickti 

tendenčnost.
SvětovfnázorArbesťrvahlavněcitovédris ledky,mravninaladění

z něho plynoucí, temperament autorr}'v líčí se posud obecně jako

,act'm.'i"',y', ponurf, posupn! pesimÍsrnus nebo mísanthropie. A pŤece

není nic falešnějšího: pravy opak je správn1f. Arbes jako racionalista

a evolucionista naopak je klidny a uyrounan!, všecko pŤijímající'

všecko vykládající, nad ničím nepobouŤeny duch, spíše oplÍmista neŽ

pesimisti. Je známo, Že naulra Spinozova, Hegelova i modernich

titosofri rozvojovj.ch pŤivádi drisledně optimismus. Všecko je nutno'

všecko je dobré, vŠecko je zdťrvodněné; není vad, neni chyb objek-

tivně: jLn naše necelé a jednostranné nazírání, jen náš lichj,, pobou-

Ťeny, rozumem neosvícenj, cit, vášeťr kalící rozum je pŤičinou' Že

špatně, necele vidíme. Takové jsou, jak známo, rlvahy tohoto směru.

Svět konec koncri pŤivádí k vjlrazu rozumovou ideu a proto je nutno

jej pňijat, smíŤit se s ním, pochopit ho' ,' . . . svět je jeden, Ťád zákon

jÍm vládne a tento Ťád má harmonii rozumu. odtud jaké krásné

clivadlo! Smutek a hnus byly jen falešná hlediska ducha starajícího se

pňíIiš o část a zapomínajícího vzitiv počet celek. Všecko je teď dobré

a všecko j e krásné...1 Nekritisuj i zd.e tento názot, opakuj u znovu' pouze

vykládám. A tak je také v díle Arbesově: ač je tu člověk nazírán jako

podmíněny, slabj', trpící, nemohoucí, bezvinny, jako plod a obět

pŤíčin a jevri mimo něho poloŽen1lch a danfch, pŤece v nich.vládne

klid a sháubaué resignuiící iasno, nutné k rozhlédavj'm, vykládajícím'

chápajícím, uŤetězujícím rivahám a šetŤením autorovfm. To je prost-j''

orisiedek iáno zanáaního a osudného racionalísmu, jeho logičnosti,

která chce pÍedem vyšetŤit, pochopit, poznat. Z toho plyne také, Že

Na díle Arbesově vidíme tento rikaz také zcela organicky a d .
sledně. Názor' že č]ověk není sám ze sebe a o sobě, ze je podmÍněn
a dán vnějšÍm svčtem, pŤedem společností, jejíŽ je pour'* funkcÍ,
názor ten vede od jedince pŤimo ke studium okolt, prostÍedt, společ.
nosti, nriroda. Je dnes také obecně známo, jak realismus a naturalis-
mus stojí na filosofickém podkladě theorie evoluční a deterministnÍ,
je znám ku pŤ. poměr naturalistické školy francouzské, pŤedem Zol5r
k Tainovi. Dílo umělecké chce tu b51ti více než pouhym harmonick m
celkem, kouskem v sobě uzavÍenfm a sladěnym - ono činÍ vyšší
nároky, chce b]fti pŤiznačné svojí společnosti a době, chce bÝti seŤa.
děno v její rozvoj, pŤipjato v její organismus, chce prŽsoÓťli á podmi.
tiouati jako samrr bylo zprisobeno a podmíněno. Takovfm zp sobem
dochází se k pojetí dÍla uměleckého jako činitele společenského,
k pojetí uměni jako funkce sociální: Arbes došel k tomuio pojetí také
pŤirozeně a drisledně ze samÓ základní osnovné vlastnosti svého
umění, a to v době, kdy tento názor světovy a společensk u nás
nebyl nijak běžny, naopak sotva prokmital v několika hlubšich hla-
vách. Bodem tímto jest Arbes pŤedchridcem našeho moderního hnutÍ
realistického. Je z prvních' kteŤí jsou vedeni k pečlivému studiu
fysiologického podkladu, dědičné plemenné odvislosti svfch rekri,
k určité a hodnotné malbě vlivri prostňedi, krajiny a místa, kde rek
roste a Žije, i společnosti a hlavně a pŤedem v1fchovy (je známo, jaké
postuláty stavi v tom směru Arbes, jaké reformní snahy projevuje ve
svj'ch pracích, jakou opravdovou racionálností obmfšli některé své
sympatické myslivé učitele a vychovatele). A tak stojíme u druhé
skupiny prací Arbesovj'ch, u jeho společensklcn stuitt a romcÍnu,
u prací malujících i člověka jako společensk]i vj,raz a společenskou
íunkci, stŤizlivě a široce vypisujících hromadnost, všednost a obec-
nost, u studií místopisn14'ch a pedagogick;ich, demokratickj'clr a skoro
statistick-í'ch, u polosociálních, poloethick]fch traktátď a epištol

I - Tainc, Nouteau:i Essais, I' c.



Toto podstatné ustrojenÍ Arbesova ducha odrážise.pňíznačně již veformě jeho pracÍ. Arbes nevidí vnějšího světa v hoŤících barvách,,
nevystihuje tajemné podvědomé stavy, nechytá magick;fm slovem
1lhadv a kouzlo proměnného, věčně 

" 
.ta" jinak paprskujicitro a prri-

hledného zrcadla citového _ je stŤÍzlivy, jasny, logickf, šedjl racio.
nalista, kterému jde jen o větu klidnou, členěnou, srozumitelnou,,
pŤesnou. ChybÍ mu - a to je právě pŤÍznačné - načisto obrazy, ten
v podstatě a právě uměleckjl tvrirčí prvek.

Dnes jde naše pÍsemnictví již jin;fm směrem a neseno je jinfm
nazíráním a pojímáním světové a uměIecké záhady. Útvár, jehoŽ
pŤedchridcem, a to pŤedem theoretickfm a myšIenkov m, byl Arbes'.je již pŤekonáván - to však nemriže ny't arivoaem, abychom v gene.
tické studii nevytkli prvky, které Arbes vnesl v naše písemnictvi'

Arbesovy osoby jsou rozloženy a konstruovány po tomto principu;
Že racionalismus, určitá jasnovidnost, pevnf rozum všecko si rlčtujíci,
počtáŤská dedukční schopnost určují strukturu osob prvnÍho plánu'
Jsou to vesměs lidé snah reformnÍch, Iidé opraudÍstuÍ a osuěitÍÍstuí,
bojující proti pÍedsudkťrm a nerozumnostem společenskj,m, uspišujíci.
pokrok a rozvoj. Slovem: hlavní osoby jeho charakterisovány jsou.
právě tou podstatnou disposicÍ autorovou, která je právě liierdlnt
optimísmus a rucionalismus.

vnesl v nase plsemnlctvi,
nestudovali jeho pojetí světové a uměIecké, neuznali práci jeho
v národním kapitále.

Noud českd prÓza: JiÍí Rardsek, Stojaté aod'g

- Druhá kníŽka prÓzy p. Karáskovy, tŤetí sbírka jeho vribec (první
byla román ,,BezcestÍ.., druhá svázeček veršů ,,Zazděná okna..)
neznači v našem písemnictvi po mém nejpevnějším názoru naprosto
žádnf pokrok, jak se v někter ch také-moderních ]istech mínilo, n] brŽ
1aprosfi a zrisadní pad'ek. Směr' kter;!,m by chtělo toto t. zv, deka-
dentní kŤidlo vléci literaturu naši a kter1i,m skutečně dává se dnes jiŽ,
jak vidíme z těch někter]i,ch také-moderních listri, ňada mladfch lidí,

ie.tuším,opravdua.prostě:zploštěnt,ochuzeniazmanlr isoudntptsem-,i,,iii..;;u"Í. To je téŽké a ostré slovo, které tu píšu, a píšu je po

.:x.Áliwěiší tlvaze,po drikladném studiu ukázek, jež nám toto. kňídlo
I l U l u v " "  

'  - J

iiil'i''i ul,'ud podalo. Pišu je proto, poněvadŽ po mém soudu zna-

menají práce ty zasaant a poimoienepochopení ideí, jeŽ jsem tak skoro

--''.í v č,echách otevŤenl a s plnj.m d razem hlásal a jeŽ jsou mi
l J l  Y r r '  '

drahé.Neprospělooytakédélezfalešněpochopenétolerance,kteráje
defac to lhos te jnos t rneboneupŤimnoua ls t i voupo l i t i kou ,mlčetke
l..-"'n*i" otázkáma tak nepŤímo s nimi souhlasit a legitimovat je.

;;;il' mají opravdu dosah váŽnj': běží tu o neimladší. ilwustaiíct

oeneraci,kteránelílTickypŤijímávšecko'cománasoběšarlatovětiště-
fiilffi*" ,,modernosli;.. gczi tu o to, Že to opravdu vážné a téŽké

iádro myšlenkove, Jež se balí v ten hrnnf a jinak d'ocela náhodnj'
.^^oo., 

'nndernostt.., se zjevy takovj'mi dusí a kompromituje. To

lff;"'í'"Táu""u;, 
j"ž mne vedou, abych neprokrytě zaujal své

místo bez o}rledu l,p,".r,o vlevo k tonuto nejmladšímu směru. Neči-

ffi[ffi;;i*".vytt", Že bych s ním sám byl kdy koketoval' ne-

pad'á na mne naprosto. Já totiž to, co zd.e nyní šíŤe vykládám in nuce

i"i,i;i ,;,anj. povoael jiŽ v létě roku 1893,1 v době, kdy po prvé

veŤe inědeba tovanoby loop lodechčeskét . zv .dekadence - -ovšem
ffi,t#;;; českfm: surovfm posměchem a nadávkami v ',Lu.

#;":::.;á neohlížeje se na to, že by oportunní, politické a. do jisté

*..]' ' . ";t.,vého 
rrteaiste spravedlivé bylo zastati se napadenj.ch.

* 
*.'n" n. Karáskova je v mnohém směru typická všemu. tomu' co

o",*^.]'i. českd ilekaaence stvoŤila. Pan Karásek sám, jak vidím

z nověiších jeho prací, nešel za tento zprisob a nepŤekonal ho a stejně

il- ;;;l;i-i"j zásadně a pojmově jiní z družiny seskupené kolem

-^ffi; ;.; a jinj.ch listri otevŤenj.ch této frakci. Proto hlavně

ffi;;'"d"'.h a poj*á.r,j'ch znakťr a zábad,jež kniha podává, si zde

všimnu.'".o." ' ' ,copostráncetyzeformové(stylové)pŤiknizep.Karáskově

7 . Lit. Listg !893,referát o Škampově knize ,,Doma i venku... [Viz Kritické pro-

jevy  T ,  s t r .  378-3811



napadá, je j elro neurč i'tost a b ezobs ažnost,s j akou postňehuj e a zachycuj
své vněmy, uvědomuje si duševni dění. Pan Karásek, p""*";"-ri r.pŤ. věc nějakou, vněm nějaky z ni, barvu či zvuk, a crrce-ri;i|
nouti, neučiní tak iedntm slovem, a|e několika slovy stejného aa ufiznamu, které jsou všecky pojmově synonyma. Chce-]i ŤíciKarásek ku pŤ., Že svítilna mdle hoňela, para|razuje tento nap:primitivní a obecn.i poznatek touto barok.,i 

"Át"tij.,oJ' ;,i;;'ě,mocně a zvad]e roztékaty se slabé svity rozsvícen.fch candéIabrri
zbytečnfch a marnj'ch v té své bezmocnosti a jako poslední a konvyčerpanosti..! (8) Pan Karásek je z těch spisovatelri, kteŤí nedove

il":[j:: T "::" ].'*:,llt zpivá a slunce sviti, Z toho plyne.v  pLVčtenáŤe jen poněkud kritického nejtrapněj ší vědomÍ, t<tere. n"a|rostoruší sám základ uměleckého vnimánÍ: uměleckou llusi. Čtu-Ii, jakautor poznatek nejprimitivnější a nejsamozŤejmější nezachacuie, a|e',,optsuje šeslť osrnÍ stoug stelného ulznamu a smgslu - cÍtím, že čIověk'ten nenazírá dobŤe, t..j. určitě, njlbrŽ tápe nejistě, nepostÍehuj";u.ne
sám, njlbrž pracně, těžce a pochybně lovi a skláda we vnomy ) pa-měti rozumově nakupené a získané. Tím je ale uměleckriiluse, su.gestiunrÍ sila stgku mezi.čtenáňem, kter;i vnímá, a autorem, jenŽ vy.;volává, naprosto nemoŽná. IJmělec iinak poznduri než uědec; uěd'e..opisuje, uměIec uguolriuri..fo pan Karásek sám nesčetněkrát ve ,",'.í 'kritikách (i jiní soudruzi jeho) po jinj'ch opakoval, ale neuvědo.tl ;ij

nnisllie, tak se o pňedmětě mluví a Ťeční - ale tak se nevyvolává.

fi.#''n".u pozná,,á, že autor sám jasně nepostŤehuje a nevidí, Že

+Aná akolísá, a proto v něm nevyvolá Se ZaSe nic -- než zmatrk, ne-

i.í"'", mlŽná melancholie nejvfše - ale nikdy ne určité, rozsvícené'

i,*'u""u poznáni, to, čemu Ťíkají symbolické ,,intuice... Proto Flau-

íp,|i ,""li právem pŤikazoval umělci vystihnouti vněm a pŤedstavu

,iuv ,"" iiatnE^ slouem (verbe unique), které dlouho a pečlivě hledal

" 
'jii a do něhoŽ sestŤedil celé své obsahové, reálné poznáni apazo-

rovani pŤednlětu. Jed.no slovo jen mriže vyvolat a sugerovat; su-

g.,.; ;" "l.' 
hotovy, rozkazovací; je to pňíkaz autoru a ten musí bj,t

i.uni. a stručnf. Je to sestŤeděná pňevaha a vtile autorova; je to

poznané a odhalené jádro pŤedmětu' 
:.I-^ -^

Foznáníuměleckémusíbj . t i tot ižprávětakobsažnéjalropoznání
vědecké. Umělec musí vědět a znát právě tak rozhodně (ba ještě

rozhodněji a pevněji) jako vědec. A zde jsme u sarného jádra, u sa.

méhozák ladníhoned.ostatkuceléhotohočeskéhodekadent ismu: ieÍo
uměni naprosto bezobsažné, bez vší tgpičnosti, určité plnosti, hutnosti,

plastičnoitt - |ormouasti slouem. Nuturalisté a realisté starého rrizu

poznduaií alespoťt, tÍeba neelostatečně; sgmbolísté naši ušak nepoznriuaj

urlĎec. A pŤece je to největší kontradikce, jakou si lze myslit: symbo-

lismus bez myšlenek a ideí. Symbolismus právě nad pouhou krásu ryze

hmotnou a souladnou staví její asociace id.eové, její vjlraznost, ten-

denčnost, myŠlenkovost. Symbolismus právě vycházi již skoro

z umění a zasáháve filosofii, Íilosofuje, básní obrazem, sochou.

Symbolismus či dekadence protivou k pouhopouhému ryze počto-

vému a vnějšímu poznávání naturalismu utíká se k poznání vniter-

nému' hodnotnému, duševnímu.Hledí ne jako naturalismus.i|vot do

unrění jen pŤejímat, jen svád'ět, napodobit pouze Život, vnější, danf

objektivnf svět - on chce Život stupť.touat, Život sám množtt v umění,

t. j. více života a lepšího Života (hlrrbšího, duclrovějšího) svést do umě-

ní neŽ je rozlito a utopeno v objektivném, vnějším světě. Symbolismus

a celé moderní umění chce právě obsažností jít za naturalismus, za

pouh-Ý realismus ve smyslu positivismu, chce nejen Život pŤejímat'

ale }rusÍíÍ jei, stup ouat, množit, žiuit u díle. Ne malovat chudy, bez.

I(r'itické prgjevy II. 1G

: 4 1

naprosto smysl a dosah tohoto axiomatu kaŽdé práce uměIecké. PanKarásek, kter.i tolik a.tak urputně bojoval proti rétorismu p. Vrchlic.kého a jinj'ch, je de Jacto nejrétoričtijší autor česk1i, jejž znám; jeŤečník a ne básník. Vyvolání, sugesce je poznant a poznání je právěnaprostri určitost a peunost, a proto, ct'ce-ii básník sugerovat (a to jepodstatn1f znak umění, jak pojímá a hlásá je kruh p.k".a,t,il.;, n..má tdpati ue slouech, nesmí /tupÍlť pro jeden vněm a jednu pŤedstavu
deset vfrazrl stejného smyslu, nfbrŽ vystihnouti musi vcc 1edriím,rozhodnlm, konečni1m ulrazem. nuato se podaňí tim jednim, diouho aobezňetně volenj"m z hledanfch slovem věc ,,zachytit,,, suge.ovat,vznitit v čtenáÍi ilusi reality, skutečnosti, smyslovosti nebo ne - aleuikdy se to nemriŽe podaŤit nakupením Synonym. Tím se pŤedmět



obsaŽn]i, klesl]f, mal! Život, ale plně a sestŤeděně život pln] a sestŤe.
děn]i, Život v posledni pŤíčině lepší iakosÍi, hlubší v celistvosti a vÝ'.
raznější cí]ovosti.

To všecko však leŽí naší dekadence daleko. obmezuje se stále jen
na nejprinritivnější život smysl a nervťr, na pouhé pathologické
afekty, které pracně atěžce kopíruje, namáhavě opisuje a skládá.

Analysujme po této obsahové stránce p. Karáskovy ,,Stojaté
vody... Jaká rižasná obsahová chudoba a pustotat Celá prácička není
neŽ noční procházka nějakého umě]eckého raté (kteňi jsou od Zo|ova
,,Díla.. tak hotovou figurou jako čerti a kominÍci na dětském trhu),
umělce bezmocného, ktery nedovede nic tvoňit, ale zato hloubat a
raisonovat, kter]i nemá moci a dovednosti, a\e zato vrili a plány. Ale
p. Karáskriv dekadent ani neraisonuje ani nepŤemítá (nepokládám
totiŽ za myšlenku pointu knihy, že celé umění jako celf život je běh
za něčím, co stále uniká, že ,,život je marnost naď marnost.,), jen
antmd, chorobně, jako dítě nebo pološílenec vnÍmá barevné skvrny,
jeŽ špatně lokalisuje a jichž asociaci zkušeností si ještě neopravil.
Celá práce není nic jiného než chaos kuriosních postŤehti, v nichŽ nenÍ
methody. Jsou to bizarně a neobvykle kupené apercepce' o nichŽ na.
prosto nic jiného nem žeme povědět' než Že nejsou pravidelné. Tak,
jak tento člověk nazirá', nazirá se snad v horečce. UměnÍ toto je
kaŽdj'm zprisobem velmi pohodlné, poněvadŽ právě mu schází všecka
organičnost a tgpičnost a tím již stojí z d,osahu kontrolg čtenáŤovy.
Smysly a vnímavost bezejmenného reka p. Karáskova jsou opravdu
hluboce rozrušeny. To je všecko, co si o něm d.ovedeme pomyslit a jak
si ho dovedeme s čtovat na konci kníŽky. Yíce z ní nikdo nenrá. Kri-
tickf člověk pochopí jen ještě, žebezejmetrnf rek páně Karáskrlv ná-
leŽí lékaŤi, ale ne umělci. KdyŽ jiŽ klinické studie, tedy, prosim, ale.
spoř sludťe, ale ne, co podává p. Karásek: nestv rné fantasie a fa.
lešné halucinace!

A. psgchologťe knihy, resp. reka p. Karáskova? Není Žádná,
naprosto žddnti. Zde v tvorbě a ustrojení karakteru, kde leží stied
a tiže umělecké práce románové, p. Karásek se o nic ani nepo.
kusil. Jeho rek, jak jsem i.ekl, chocli u]icí, fa]ešně vnímá a pŤitom

Bá nad vlastní lenivostí, obecně Ťečeno, či psychologicky mluveno,

nad pŤílišn1imi schopnostmi reflexivnfmi, které zničily v něm

naivní tvrirčí spontánnost. Jak stará je tato figura rozlomeného člo-

věka v literatuŤel Jak hluboko aŽ do romantismu zpět bychom

musili sáhnout, abychom vylovili její koňenyl A jak bohatě, sytě'

z kolika stran byla jiŽ malována v literatuňe: od Turgeněvov1fch

zázračně pln:ich a pŤejemně odlišenjrch Íigur ruskfch nihilistri

v ,,otcích a dětech.., ,,Rudinu.. a ,,Novině.. aŽ po Bourgetovy dile-

tanty a dekadenty z profeset od Gončarova ,,oblomova.. a ,'Staré
historie.. aŽpo Zolovo ,,Dílo..t A jaká ubohá a pustá pouhá silueta-

kopie je tento anonymus p. Karáskriv. Psychologie je v něm asi tolik
jako v každém nronologu divadelním, v kaŽdém sÓlovém vystupu,
jenž je zpovědí obecenstvu do tváŤe. Nebot tam, kde karakterovost se
teprve mriŽe projevit,totiž v nárazu vnějšiho na vnitŤní, k d.ěn!, pro-
cesu, rozaoii' tam p. Karásek ve své knize vúbec nedochází _ pŤed
tímto opravdovj.m zápasnfm polem se zastavuje. A to je také vf-
znamné pro českou dekadenci: maluje mlhy, rozlitá, barevná snění,
melancholické kalné vzpomínky - ale dále nejde. To je ovšem velmi
pohodlné, nejpohodlnější Ťemeslo, pouhá bezobsažná zvukomalba,
pouhé kombinace šerych a smutečních slov. Chce vystihnout vnitÍní
Život a neuvědomuje si, že život je rozuoj, ttseít, ztipas unitÍ,ntho
s vnějším, neustál1f ruch a teplj'hyb, projev vnitŤního ve vnější' sply.
vání a prolínání obou a že ten plnj,, sloŽitj' zápasnj' chumel musí za.
chycovat tgpickg a organickg, konstruktipně umění. Chce ugstihouat
Život, t. j. podat hod.notu, smysl, ťdeu jeho a zatim nedovede nic než
pracně, udj'chaně a falešně opisovat pouhopouhé jeho nervové ieug.
To všecko, co posud dekadentní kruh českj' provedl - i krtyby to
bylo (jako Že není) umělecky a básnicky harmonické - mohlo by bft
nejvj'še dekorací románové stavby, ale o stavbu samu, o zvláštní styl
a korrstrukci její posud nikrlo ani nezavadil. Kolem těchto právě ob-
tíŽn.Ých, složit1ich a ristňedních otázek uměleckj'ch chodí se zamhou-
ňenyma očima.

Pňičina je v tom, že dekadenci schází všecka žiuotnost a to jest
organi'čnosl, seňaděnost celkouti, plánovost, která podňaďuje detaily



cc]k m. Dekadc:ncc čcskÍr je Životně chtrd1l a bezobsažllír; je to uirÍu-
osilu, a to barokni a le]rká uirtuosila, snat]nír mani1ra, nčco ryze
lcthargického ár Lrl)nčlrtl jaiio pustÝ hašišovy sen. Unrčrli je naopak
zupas a prtlce, Lc1l)í,' 1llnj', s;'t1's|yli r-nitra s l 'nčjŠkt:nr. Umění je

1lrávč jev společensl:y a ltonatiny, tit l lt lť pocikladerrr jcho je stl i lnost,
suqestiDnost' i luse stylitr a i iÍenosnosti. ])roto rrniění tirn je cennější,
čiirr jc tlbsažnější u žíuotněiší. Čím vícc života, t. j. čírn lt:pší' Život
vyvolává a buclí, tírrr je hodnotnějši. Čim více života v něm je za-
vňctto, tím je sttgcstiunčiši. A pro|o o toto stupťtoutiní Života jde
v umění. Lidé' l iteií citují velrni rádi a s cltuLí Nietzsclrelro, nechápou,
že netnnoží se Život malbou a sttgesci rndloby, nemoci' rozvrattt, cha-
osu. ,,Není ohyzdnčjši věci než degencrující člověli,.. Ťekl Nietzsche,
a to bude, tušírn, lrrobní nápis všech ,,Stcljatych vod...

Umění je a platí svrla |ormouostí, čIenttosti, organičnoslí. Jí sepjato
je umění pŤíznačně se Životem. A tuto formovost hubi s naprostym
nepochopením naše del<aclerrce. Formou je právě rrnrění umčním, jim
pňekonár'á se látka; forma je činnÝ, bojovn princip urnělecky' For-
mou' a to jest organisací navazuje se jen umčlecká i iusc. Amorfnost,
beztuarost, v jakou stále lrlouběji upaclá tcto ]iŤídlo l iterární, je
prírr'ě drisledkem rreorganičnosti, nctypičnosti a ryzí jen virtrrosity
je j ic l t .  V i r tuos i ta Lu je však zase ] ionec konc jen pohodlnost .  Pan
I(aráselr Ťekne trri, Žc nezavr}ruje Íornru, že hledá jcn formu šlršÍ. Ale
v tom je právě b]Lrcl : vím, žekaŽdá ciisonance pozorována s dostatečné
ugšky, vnímána z dostatečné dáIky je nakonec harmonií, Že i poruchy
jsou prvkem širší harnronie. Ano, ale bčŽí tu o čIouě]icl unímujícího, aby
lcn tuto harmonii, tcrrLo typ a tvar naltlzl a postŤelrl a ttl ovšcm není
možno' není-li lyp ten a luar ten dán a vložen do díla' Ktle pŤestává
uttímdní, kde 1lŤcstává ltontrola, pŤestává i umění, pončvaclŽ ono je
styli poznání a pochopelrí. Proto tvar musí bj.t pevnj,, trrč.itÝ, světel.
ny, tal< aby linii a typ ot1vozoval si čtcnái; obrysy, l iLerc l ly vysttipo-
valy ze vzdálenosti dcsíti mil, ncjsou mi nic platny. Neboť v tom
smyslu je pak lrarmoniclié' rytmiclré ušecko, celÓ rlční, cel1f Život,
porrěvadž je postrrpn{'v čase a tcdy vlrrovitě typick-v a 1iravidelnf.
V torn smysle je ovšenr sebe , ,vo lnější. .verš rvtnr ic l i .  a l r : r r rnonicky

- alt,,bez učt]on a pozndnl auttlra - a o to poznání autorovo. (počtové

^ ao..t" určité a vyraznÓ, t,cďy uzké, souslí'ctlčrté,) právě bčží. Jinak

.ouáu u''" ]iterární v amorfLsntLs' beztvarost, lnlhtr a clraos' v ne.

.l.o'.tat.t. všc}ro sm-vslu a typu, v neclostateli r 'ší orQanisace a naprostÝ

a t i l r t ' l l i s t r r '
Čes ] i 1 r c l c kac l encesv j . rn zák l a c l nymnepoc l t r l 1 l cnín rpods ta t ' y t tme-

lecké' sr.ym íaIešrr-vrn inciivitlrralismem, ktcry je tu icn tvťrrčí ncll]o-

llou.no,,.,t, ncclostatek síly porobující a dobyvající si obecenstvo, tone

r 'něn a ta i ié utone.


