
pustil jsem drama, na něž kdybych alespoĎ zcela stručně neukázal,
by mne trochu bolelo. Míním drama pŤedního moderniho lyrika
německého Richarda Dehmela Der Mi,tmensclt,l pŤes některé barok-
nosti a jinde tradicionality nepopíratelně silnjlch linií charakterovj.c}r
a zvláštního básnického náladového kouzla. Ideově specificky na něm
zajimá hlubokj' obrat, jak;.im duše dekadenlni, vyloučená z Ťíše tvoŤení,
chorobnjr parasit, pasivnli resignovanec (Ernest Wachter) dovede se
v čas potŤeby obělouat za bratra Petra, tvoŤícího mnoŽite]e života.
Dekadent, ktery se obětuje - není to heroismus, není to hledání cest
k němu, toulra po něm? Není tu tak jiŽ dekadence pŤekonána ve svém
pojmovém jádŤe?

Pohled na noYou ěeskou liÚeraÚuru

Vytknouti karakteristickj' moment dnešního našeho literárniho

hnutí, označiti jeho posici, jest velmi těŽké a nepohodlné. Těžké,

nebol] myslím, že jsme ještě v plném varu a Že nás teprve čekají velké

procesy pŤerodné; dosud máme jenom ňadu pokusri bud problema-

tickj'ch nebo nevykrystalisovan:ich. Nepohodlné proto, Že nechci jen

slepě pŤijímati programy a aspirace, nfbrŽ clrtěl bych je též kritiso.

vati - ale tím vzniká z článku, určeného pro informaci ciziny'

bezděky kritická studie, a co nejhoršího, neuplná stuďe, poněvadž

riplná potivace soud je nemožná u pŤehledného článku a v jeho

prostorovém omezeni. A posléze: neplastičnost pro cizince, a doma

odium, Že se pŤenášejí na cizí, nekompetentní forum Spory' které se

mají Ťešiti doma; že se zneuživá pohostinství v cizině k osobní politice

]iterární. Chci se všemožně vytknouti těmto vytkám; proto budu

pracovati popisně, t. j. uvedu formace, směry a zjevy ]iterární pokud

možno plasticky, bez kritick:ich digresí, kterj,ch nemťrže cizina

kontrolovati.
Dnešní naši literaturu, jako snad každou evropskou, prostupuje

spor mezi dvěma světy, mezi starfm a mladj'm. Jako všude jinde'

byl i u nás podnětem k tomuto rozdvojení problém literární, dosti

nejasně formulovany, známy pod jménem realismu a naturalismu.

Je známo, že se od let sedmdesátj'ch a osmdesát]ich pod vťrdcovstvím

Bleibtreue, Conrada, Arna Holze, Schlafa, Hauptmanna bojuje

v Německu za umění, které by bylo bližší životu modernímu, t, i. ži-

votu mnohem širšímu a komplikovanějšímu, neŽ je život minulych

dob, nebo deklamační, neživotnf, prázdnjl pathos t. zv. idealismu'1 - Ijerlín 1896' Schuster & LoefÍler.
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a snad ještě více nordická literatura, hlavně dánská a norská (Ibsen,
Brandes, Kielland, Garborg, Jacobsen a j.). Snahy ty, známé pod
jménem směru realistického nebo naturalistického, jsou velmi rrizné
a smíšené. NÍezi jejich zástupci a propagátory jsou čistí umělci, praví
pasivní impresionisté, lidé, kterjlm šlo o určité problémy slohu,
básnickj' vfraz, a kresbu psychologickou nebo kteŤÍ chtěti zjednati
umění novf podklad, nepŤistupnjl a dosud unikající, experimentovati
novfmi individuálními methodami pozorování, cítění a vyjadťování.
Druzí zase měli na mysli tendence ideové, reformu života, společ-
nosti a myšleni, zkrátka novj' názor na život, opŤenj' o novou kulturu.
Tak na pŤ. Žádali někteťí od uměni, aby bylo odleskem nové kultury,
podmíněné pŤevratem vědeck1im, prrimyslovj'm, demokraticko-
positivistickfm - dtuzi zase, aby umění samo pomáhalo k reformě
této kultury, aby bylo v sociálním rozvoji motorem, a to ve smyslu
širší a lidštější kultury socialistické. Krátce: obrovskjl chaos, nej-
protivnější směry a proudy nacházime v hnutí t. zv. rea]istickém
v druhé polovici našeho století ve stňední Evropě.

Toto hnuti dlouho se nedotj'kalo naší literatury. Mnoho je toho
pŤičin, a mezi nimi jeďna čistě literárni: že totiž v naší literatuňe měla
poesie pŤevahu nad prÓzou, že práce, které šly za cilem po vj.tce
uměleckj.m, byly básně, zatim co většÍ část krásné prtlzy: novela,
román' povidka, měly tendence zŤejmě pŤíležitostné: chtěly šíŤiti
v lidu národní uvědomění. (Sem patŤí většina prací Beneše-TťebÍz-
ského, Jiráska, Vlčka a j.) Jediná škola nebo lépe směr, kter1i v letech
sedmďesátj'ch a osmdesát: ch sledoval uměleck cit (I,art pour l,art),
byl kruh Lumírovcti, sdružení literátri, seskupen;ích okolo časopisu
,,Lumíru... A ani o nich nedá se to Ťíci absolutně, vyjma o Jaroslavu
Vrchlickém. Tento kruh Lumírovcri skládal se většinou z básníkri,
tÍebas někteňí psali i prÓzou, jako Julius Zeyer. Karakter tohoto
kruhu - proti současnému směru evropskému - byl nepochybně
opožděnf: opoŽďoval se za tehdejším evropskjlm proudem o dobrjzch
deset let. Romantika, hlavně francouzská, méně anglická' ještě méně
německá, Viktor Hugo a TheoÍil Gautier a později parnasisté s Le-

contem de Lis]e v čele, novoidealism a exotickj' diletantismus

i. jori"n Zeyerem), hle, to byly idoly, jimŽ se klaněli v,,Lumíru...
\-
i" p.^lodu, objevovaly se tam také jiné tÓny, ale ty neudávaly směru

u r,lu',,o, nebyly s to (kromě Nerudy) vytvoŤiti uměleckj.karakter

a program.
V io"'il, hlavně v lyrice, pŤedstavoval ,,Lumír.. relativní pokrok

v čestro literatuŤe, avšak v prÓze, povídce, románu a dramatě (kromě

jediného Zeyera, ke kterému se pŤipojují nejmocnější moderní směry)

vytvoŤil málo co umělecky typického a cenného. Celá práce čekala na

ná;muasi generaci; a ta se projevila v letech osmdesátj'ch a devade-

sátj'ch.
íědomí' Že naše literatura je ve svém rozvoji pozadu za cizimi

literaturami, objevuje se nejprve v kritice koncem let osmdesátfch

a na p o čátku devadesátjlch. První, kteŤí to vyj ádŤili s boj ovnou otevŤe-

ností, byl zemŤeljr H. G. Schauer, ktet! porovnával naši literaturu

s cizími hlavně po stránce ideové, ÍilosoÍické, sociální, a YiIém MrštÍk,

kterému pŤipadlo ukázatito po stránce umělecké, po stránce vltazové,

formové, slohové. oběma byl znám vysokj' stupeů cizích literatur'

oba těžce nesli prázdnjl sclrematismus, pseudoidealismus i abstraktní

šablonu domácí pt,Ózy a domácího dramatu.
Schauer, kterj. se první pokusil formulovat problém českého

národa ve světovém organismu, Ťešil jej s počátku skoro riplně nega-

tivně, ale později docházel k Ťešením positivnějŠím a positivnějším:
žádal od literatury národnost a sociálnost, drisledně umělecké Íešení
psyclrologické a teleologicky národní. Chtěl se pŤiblížiti plnosti a barev.

nosti společenského života, aby jej spisovatel nejen podal a načrtl
v celé šíŤi, nj'brŽ aby jej také množil a násobil ve sÍnyslu sociální
spraveďnos ti,. 13 zké stanovisko frázovitého patriotismu a národního
fetišismu na jedné, pouhopouze uměleckého cíle a exotického diletan-
tismu a l'art pour l'artisrnu na druhé straně, jest zde jiŽ zťetelně
pŤekonáno.

Schauer je v rlplně zŤejmém spojení s obsáhlou skupinou českj.ch
spisovatel , hlavně vědeckj'ch, která se sdruŽila kolem proÍ. Gebauera
a Masargka v boji proti t. zv. rukopisťrm královédvorskému a zeleno.
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horskému. Jenom prisobením zvláštních abnormálních poměrri čcs-
kjlch, ptisobením pŤedráŽděného šovinismu, rrměle udrŽovaného a do
krajnosti rozdmychávaného, motrrlo se státi, Že otázka ryze odborná,
fi lologická, jsou-li rukopisy pravé nebo padělané, stala se otázkou
kulturní a filosofickou a vj.chodiskem veškerého novélro reformního
ideového snažení českého. Boj ryze vědeck;i byl zavlečen českou
žurnalistikou, hlavně ,,Iríárodními l isty.. na nekompetentní forum
široké zpolitisované r'eŤejnosti; laikové bez všeliké vědecké pŤípravy
hlasovali o pravosti rukopisri, víra v ně stala se národním dogmatem,
zatim co protir'niky stihalo anathema nároclní zrady.

Takovym zp sobem došlo k tomu, že bylo tŤeba formtrlovati a Ťešiti
principiální a nejprimitivnější otázky národní ethiky. SamozŤejmě
musilo se pŤikročiti k revisi celé ťady pathologickj'ch okolností a zjev ,
jež umoŽnily takovj, národní fetišismus. Po prvé stŤetla se tu v tomto
vyhrocení neobyčejně ostŤe abso]utní láska k pravdě a individuálni
svoboda bádání a zevnější autorita romantic]<é tradice a slepého
historismu. Všechny problémy filosofické, sociologické a ethické,
které vynesla na bíljl den tato litá seč, byly zristaveny Masarykovi.
Prof. Masarykovi byly rukopisné boje vj'chodiskem k revisi celéŤady
Íilosofickych' politickych a ethickj.ch problémri českfch. Je to jeho
zásluha, Že formuloval českou otázkrr, problém ma]ého národa ve
velké soutěži světové, že konstru-oval typ českj, historicky jako per
eminentiam ethickjl (humanitní), že proti historickému empirismrr
a eklekticismu postavil realismus jako princip života zuŠlechtěného
a rozšíŤeného na celj, národ, terly v první Ťadě na jeho vyděděnce,
na všechny nejnižší tŤídy národní.

Je rozhodně Masarylrovou zásluhou, že lkázal mladj''m lidem
neobyčejně intensivně cenu Života, Že je vyvedl ze slepého a jedno-
stranného tradicionalismu a ]ristorismrt, Že první formuloval s lrloub-
kou dosud neznámou ideje a principy nového obrodného snažení,
právo na Život i povinnosti k němu'

Tím staví se jiŽ doprostŤed krásné literatury, pokud chce bÝti
sloŽkou sociální a neclrce Se omezovati na porrhf exotism a dile-
tantism.

Směr realistickf, pokud je pŤinucen bojovati a hájiti se v žurna-
listice, seskupil se okolo ,,Času.. (redaktor Dr. Herben), kterému stálo

dost blízko na počátku několik literátri, prozaikri českych, kteŤí

usilovali o uměleckf realismus.
Byli to nejprve Ignát Herrmann a M. A. Šimáček. Herrmann je

dnes velmi populární u obecenstva, jeŽ v něm miluje specialistu
a lokálního genristu katexochén praŽského, ale dnešní mladi spi-
sovatelé-umělci nevidí v něm umělce a uměleckého realistu, jak se na
něj jeden čas nazíralo, kdy byl prohlašován za nástupce Nerudova.
Šimáček, také spisovatel oblíbenj' ve veŤejnosti, napsal Ťadu větších
ronán , v nichž je nepochybn;i vliv Zo|iv a také něliter1ich ruskj'ch
autor . Jeho práce jsou pečlivě propracované, milieu (většinou culrro-
vary) obširně a svědomitě vypsáno, v psychologii je všechno nor-
málně a odrivodněně motivováno, dílo je rozumně rozvrŽeno a často
protkáno humánní tendencí. Prosté bolesti i radosti lidi r'enkovsk:Ích
popisuje K. V. Rais, dnes v selské povídce dědic Světlé, která opravdu
dávala svj'm osobám nepokojnější cituplny život a tempo a ráda
ozaŤovala své osoby bouňnou poesií a romaneskním lrouzlem. Raisovi
zajišťuje sympatie u obecenstva už sám pŤeďmět jeho kreseb' ven.
kovskj. lid, a mírnf, cleskriptivní, stŤízlivjl zprisob jeho vypravování.

Všichni tii uvedení autoŤi starali Se více o veŤejnost, než se mučili
uměleckymi problémy.

Umělci v pravém slova smyslu v mladé české prÓze je nejprve
dvojice: F. X. Suoboda a V. Mrštík. První je plně zaměstnán kompli-
lrovanymi procesy psychologickj'mi a kolektivními a podává je

zvláštním slohem, kterj' často prisobí dojmem zdrhnutého peŤÍ.
Druhj' je ohnivf a živy kolorista 5|91z, básník velikj.ch obrysri, ktery
oživuje hmotu a ji poetisuje. Jeho ,,Santa Lucia.., v níž kreslí stu.
denta' lrtery je pŤilákán do centra národnílro Života, Prahy, a zde
hyne hladenr, je clílo mocného tragického dojmu a také deskriptivní
poesií jediné svého druhu. ŠIeihar je clrmurnf pěvec utrpení a žalťr,
pro které nalezl zvláště ostré pŤízvuky, bolri. rozlit lch po celém
sr'ětě, od nejniŽších bytostí živočišnfch aŽ po člověka; v tom směru
pě.zec kosmickÝ a i inak blízkÝ na.turalismu svo.t temnou brutálností

t
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a ethickému mysticismu sv]Ími závěty - a v lecčems podobnf
Dostojevskému, nehledě ovšem k uměIecké vj'ši a šíŤi.

Jemnocitná básníŤka v pr6ze, básuíŤka rozčarovanj'ch a ne-
splněnjlch tužeb, jež trpí rozlomem ilusí a reáInosti bolestněji než jiní,
a proto par excellence malíŤka dnešní Ženy pŤechodné, která se
emancipuje a oďučuje od starjlch zvykti, ale nemá kam se pŤidruŽiti,
básníŤka nového druhu psychologického, doposud. nenakresleného je
Rťlžena Saobod.outÍ.

J an Lai chter ve sqf ch širo ce t oz|oženfch románech,,, Éra Sychrova..
a,'Za pravdou.., kresli společnost vjejích nesrovnalostech a analysuje
ji pŤíliš trpělivj'm, reflexivním zprisobem.

Jan Herben je svěží malíŤ slováckj'ch obrázkri s bohatj.m materi-
álem ethnograÍickj'm. [Jeho] román,'Do tňetího i čtvrtého pokolení..
je širokf obraz selsk1ich poměrri slováckjlch, v němž má stránka
historická a ethnograÍická skoro pŤevahu nad uměleckou.

Moravan Merhaut podal ňadu novel a povídek lokálního zabarvení,
které ukazují bystré oko.

Z nejmladší generace' jeŽ se odvrací od realismu, pŤiklořujíc se
k lyrice duševních záchvěvri a paradoxních, do krajnosti vyhroce-
n] ch stavri duševních, a je seskupena většinou okolo ,,Moderď
revue.., pŤipomínám: již zemÍe\ou.LouÍsu Zikouou, která ve ,,Spod.
ních proudech., sestupuje do instinktivního a podvědomého života,
Karla Kamtnfta (,,Dies irae..) a JiÍtho Kartiska, kterjl v ,,Melancho-
Iickém princi..kresli moderního dekadenta na trrině.

V dramatě je pŤedchúdcem moderního směru realistického zvěč.
ně|! Ladístau Stroupežniclt , autor velmi zajímav$. VystŤízlivěl
z romantismu trpÍcího srdce a pňiklonil se k malému, ohraničenému
genru' nejprve historickému, později selskému, v němŽ stvoňil
,,Furianty.., první to signáI realismu na české scéně. Za hlubším
cílem jde ',Vojtěch Žák, vgtečlík.., ohnivf ideov pamflet na libera.
listicky mlhavé opojení. Problémem realismu a idealismu zab vá se
jeho poslední drama ,,Na valdštj'nské šachtě.., pŤi své samostátnosti
dosti blizké Ibsenov m ideologickj'm dramatrlm.

F. X. Saoboda vytvoŤil sr1im dÍlem,,Rozklad.. sooiální hru experi.

mentální, širokého rozhledu, v níž demonstroval dramatickj' proces

rozkladu rodiny, zaviněnj' zasaŽenim cizích bytostí a cizího okolí.

Problémem konservatismu a liberalispu zabj,vají se i ostatni jeho

dramatické práce, také poslední jeho komedie ,,Dědečku.., kde jej

Ťeší básnickj'm humorem.
M. A. Šfuauk v dramatě ,,Jinj' vzduch.. je demonstrátorem

morální pŤeměny, zp sobené v duši, která už už klesá, vlivem světlej-

šího milieu, jehoŽ pŤedstavitelem je šlechetnj' a bohatf bratranec,

kterj. pŤichází do rodiny hostem.
Velikého rlspěchu u kritiky a obecenstva došel mladjl autor,

nováček, Jaroslau HíIbert dramatem ,,Vina.., velmi svěže a graciosně

napsanfm, a vedle toho drisledně rozvitou tragikou oklamané dívky'
která má neobyčejně sensitivní duši.

Jaroslau Kuaptl kresbou velkoměstského světa a jeho vztah
k umění (,'Bludička.,,1a Jan Ladeck! kresbami ze života šlechtického'
jeho sluhri a riŤedníkri, doznali pěknj'ch rispěchú v Národním divadle.

Hlavním prisobištěm mladfch je /yrika. Tu se nejvíce utkávají mladí
se starfmi. Zde nejprve prorazili dekadenti a symbolismus, vesměs
snahy o umění jemnocitnější, sensitivnější, nervosnějši a psychičtější'
než jest bohatj' a jinak silnj.kolorismus a rétorismus Vrchlického.

V lecčems vnitŤni básnickou methodou svého umění pravj,m
antipodem Vrchliclrého je nejreliefnější a nejtypičtější zjev moderního
básníka českého, J. S. Machar. Nejkonsekventnější kritika české
veŤejnosti a sebe samého' analysa, prováděná s heroickou soběstač.
ností' vášnivá touha po pravdě, vroucí potŤeba jistoty byť i nej.
slabší, nejmenší, to jsou notory této poesie, která pŤipomíná Ibsenovu
definici: Bj'ti básníkem - tot konati soud nad sebou samjm. A vedle
toho zase notytiché, toužebné a pŤitlumené,těŽká touha po Životě a
věcech, hoŤkost i vážnost vedle expanse vášně, i zoufalost ze ztraceného
života, a všude hoŤká nenávist, tvoŤivější a plodnější než neutrální
láska. A tahy ty rostou a krystalisují se v poslední knize, jež jako
zralj' plod pŤináši, co ostatní knihy slibovaly: heroismus Života,
pojatého jako materie krásy a boje - Renesance.

Realistickjtn miniaturistou, básníkem jemnj'ch citri byt A. Sova,



364 Ale poslední knihou ,,VybouÍené smutky.. změnil se talré v básníka
ideového symbolismu, pěvce síly a vzpoury, společenského visionáťe
velké obrazné kondensace. Sova je uŽ na pŤechodu ke skupině básníkrl,
jak se jim Ťíká' dekadentní, básník , sdruŽenj.ch okolo ,,Moderni
revue.., kteŤí jsou oddáni i impresionistickému pojetí kŤehkj'ch
a melancholickj'ch disposicí i vyvolávání extatickj'ch visí, básníkrl
vzpurnjrch invektiv individualismu, anarchie, aristokratismu.

JiÍi Kardsek, také kritik a propagátor svj.ch idejí' je básníkem
prokletí sexuálného; Bohumil Knt)sl pěvec horké krve a touhy; Karel
Hlaudček umělec kŤehkj'ch evokací barvy a slohu. Stanislau K. Neu.
mann stojí stranou jako básník anarchismu a aristokratismu rene-
sančního a inte]ektuálního člověka. V této skupině jsou cizí vlivy
nejzŤejmější: Stirner, Nietzsche z Íilosofri, z básnÍkťr Baudelaire,
Verlaine' Huysmans, Péladan, Przybyszewski, Hansson prisobí
mnohdy pŤimo hmatatelně na autory tohoto rázu.

Za pŤedchridce této sensitivní, rozdrážděné a bizarní struny poklá-
daji Jaroslaua Kuapila (,,Padající hvězdy.., ,,RriŽovy ket,.) a Jaro-
mí'ra Boreckd o (,,Rosa mystica..), tŤebas tu tyto tÓny zvučí ještěpŤi-
tlumeně a jsou ještě vázány na starou tradici a fakturu verše lumírov.
ského a není mezi nimi a mladšími pŤímé descendence, naopak: tito
objevují své sujety na sv j vrub nebo velmi často pod vedením cizim.

Úplně stranou stojí osamocen otokar BÍezína, dŤíve bliŽší ,,Moderní
revui.., nyní,,Novému životu.., orgánu mladého směrukatolického, t. zv.
,'Katolické Moderny.., seskupené okolo P. Sigismunda Boušky, essay-
isty a básníka,Dostála-Lutinova, kritika F. S' Holečka a j., kteŤí usilují
o moderní umění slovesné v souhlase s katoliclrj.m názorem na svět.

otokar BÍezina je básník mohutné rozkŤídlené inspirace a vysoké,
čistě spiritualistické koncepce života, symbolik dikcí i slohem,
mystickjl visionáň pojm a pŤedstav metafysickj'ch, jemuž je nej-
milejší formou kosmickj.hymnus. Tu klade perspektivu na perspekti-
vu, tu buduje i stavíl Čtěte jeho verše, a púsobí to na vás, jako byste
kráěeli mezi oblaky, které se každou chvíli otvíraji v nové a nové
prrizory a vise' jež ti zptitomíují daleké horizonty a pŤedjímaji
v pŤedtuchách osudy člověka i kosmu.

V epické poesii, která i u nás stále vice ustupuj eprÓze, vzpornínáme

Fr.Tiborského (,,Stará komedie.. je moderní romárr sociální veršem,

veden snahou podati i kritickou bilanci nynějšího prázdného Života

českého), J. S. Machard (,,Magdalena.., román ve verších, ktery ňeší

společenské thema rehabilitace prostitutky ironickou negací, vyvola-

nou farizejskou společností, jeŽ je zde vykreslena v celé ťadě typti)'

F. X. Suoborlu, ktery pracuje více starou komposicí epickou a širokou

deskriptivní methodou, a Gustaua Jaroše, kterj. vedle sbírky črt a

obraz v pr6ze,.Publikáni a hŤíšníci.. vytiskl povídku ve verších

,,Slávu.. (nazfvá ji literární burleskou), v niŽ zachycuje slohem

archaisticky zabarvenfm kolorit doby obrozenské a s realistickou

otevŤenosti strhuje s ní nimbus, kterf tuto dobu až posud senti-

mentálrrě idea]isoval.
Literárně-historickj. a kritickf směr se v poslední době velmi

povznáší' Nejprve kritika' jak jsme aŽ ukáza|i na Mrštíkovi a Schaue-

rovi, k nimž dodáme jména: F. V. KreičÍho, kterj se od sociálního

a tend.enčního stanoviska odchyluje občas k uměleckému eklekti-
cismu' Gustaua Jaroše, kritika ,,Času.., protivníka dekadentri a sym-
bolismu se zŤejmou snahou o umění sociální, zdravé, uŽitkové,
JindÍicha Voildka, kterj. se obírá nejraději myšlenkovjlm a ethickj,m
obsahem díla uměleckého, z nejmladších Kiriloua a j. - Tak kritika
vlastně už prorazila cestu a utvoŤila novf směr.

S realismem je zŤejmě ve vztahu rozkvět bdildni literdrně histo-
rického. o Masarykově vlivu jsme se už zmini|i. Jeden z realistti,
J aro slau Y lček, method.ou literárně analytickou, hlavně tainovskou,
stavÍ bud'ovu literární historie ěeské. Pole, na němŽ vládli donedávna
vj'lučně íilologové, prohlubuje se i po stránce sociologické, ÍilosoÍické
a estetické. Leander Čech uŽ dŤíve pracoval sloučen1imi moderními
methodami: Tainovou a Hennequinovou' které doplfiuje a kombinuje
po svém (monografie,,Karolina Světlá..).

Voborník pokusil se drikladně vyloŽiti a vyzkoumatitalentVrchlic-
kého a Zeyer v. Svědomité a pečlivé práce JakuĎcouy jsou také
prováděny s hlediska literárně-srovnávacího a methodou moderní.




