
Julius Zeyer: Tňi legendy o krucifixu

Poslední kniha p. Zeyerova obsahuje tŤi čísla: Inulta, Crista de Ia

Luz (Světlého Krista) a SamkaPttiko, tŤi legendy, jež autor pojmenoval

první praŽskou, d.ruhou toledskou, tŤetí slovenskou. Jsou to vesměs

sujety sobě pŤíbuzné, zázračné pŤíběhy zprisobené kŤížem, sochou

Kristovou.
Analysujme sujety tyto postupně, nejprve po vnější dějové stránce,

po kombinaci faktri a osob, jimiŽ jsou utkány.
První legenda Inultus hraje v Praze, nedlouho po bitvě bělohorské.

Inultus (Nepomstěnj') je poslední potomek zničeného protestantského

šlechtického rodu domácího, blouznivf a exaltovanj.jinoch hluboce

nábožensk a věŤící, utištěnj.životem, rozvráceny a zraněnjl poko-

Ťením své vlasti, básník chorobou i privilejí rozrušené, ženské, pasivné

své citlivosti. Náhodou seznámí se s mladou vlašskou sochaŤkou

d.onnou Flaaii, ženou, která je prau! pÍim! jeho protiklod.. chladná,

studená, skeptická, nevěŤící, oddaná jen tvrdému zákonnému objek-

tivnému umění. Je to ďuch bádav , bojovnj.' krutj., tvrirčí. Nezná

lásky, nezná trpnosti. Hleďá jen vrchol umění, k němu napíná svoji

svalovitou těŽkou duši. Inultus upoutá ji pouze jako uěc, jako píed'mět

uměIeck!. Pracuje totiŽ na soše Kristově, chce ,,utvoŤiti umírajícího

Krista v agonii takové, by zachvěl každj,m Srdcem.. (22), ale ne-

dovedla Íešit posud tento uměleckjl sen. ,,NevěŤím v Krista' a proto

nem Že se mé duši zjeviti, nemriŽe se v mém srdci zrcadliti, tu v1f-

hodu (l) věŤících postrádám, a pracně musím jej tedy v obrazotvornosti

své hledat a tvoŤit a stíhat.. (22). v Inultovi vyhléďa si model.

Jeho bledá zubožená tváŤ, v které je rozlito nadšení i odŤíkání' plná

něhv a smutku ji |áká. Inultus nechce se zprvu podrobit: tomu

'."J'u*", hlubocá věŤícímu a pokornému srďci je to rouháním. Dá se

io"* i.í''e tehdy, kdyŽ mu donna Flavia sugeruje, že by tím mohl

.l""".i' i'o zubožeté vlasti. Socha jest určena totiž nějakému španěl-
r ^ ' - r  -

lr.eáo generálu, kterého má tento umírající Kristus dojati, v nějž má

"a".n""* 
lidsk: cit, jejŽ má zvlhčiti souciten. ,,Němy v]ikŤik vaší

r. 'm'ti smutné tváŤe vzbudí snad lidskf cit v temné, satanslry pyšné

áuši toho Španěla' dojme jej snad k slzáml Bude to, jako by celj,ten

váŠ nešťastnf kraj se vašima rtoma Boha tázal: ,Proč, Pane, jsi mne

opustil?. A jaká spása, pomněte, moh]a by z toho pro Čechy ply-

noutil.. (26). To je sice velice chimérická pňedstava a naděje, a jinj'

rozumovější člověk by se jí nedal ani minutu upoutat, ale Inultus

uvěŤí v tuto chiméru, jakož je vribec chorobně rozrušenf v citové

pasivnosti, exaltovanf a mystickj.' PŤivo]í, bude modelem, dá se

pŤivázati na kŤíŽ : j ednak pro spásu vlasti, j ednak pro spásu - Flavie.

Cítí soustrast s touto krásnou nevěŤící. ,'A v duši vaší, neozve se tam

snad tichj.h]as mezi prací vaší, kter1i vám zašeptá' že Kristus vpravdě

Žil a Bohem jest?.. (26). A tak pŤijde druhf den a chodí odtud pravi.
delně do domu Flaviina stát modelem; visí nah1i na kŤíŽi, ,,pňivázán
silnj.mi provazy' které mu oteklé nďy aŽ do krve dŤely.. (29). Je to
mučednictvÍ, které podstupuje s chorobnjlm nadšenírn, v mystickém
rozjímání o smrti Ifuistově a tajemném poslání, jímž má spasit svoji
zemi. Jeho pasivná duše vylévá se celá v tom utrpení, muka jsou mu
rozkoší, utrpení pŤirozenou jeho funkcí společenskou. Silnj., aŽ smysln
dech rozkoše a štěstí obestírá jeho muka. Ale práce nedaŤí se Flavii,
jak si pŤeje' Dílo její nevystihuje mysteriésní vyraz smrti. Jednou
v kŤeči pomatenjlch cit:Ů rozbrázdí dj.kou tváŤ svého Krista a pak _
pláče. ,,Neuměla plakat a slzy prisobily jí bolest a neulehčily jí, bylo
jí poŤáďe, jako by byla spáchala vraŽdu.. (31). Duševní zmatek její,
zápas mezi klidnou, ryze uměleckou necitlivostí, skeptickou analy-
tičností a rodící se láskou k Inultovi postŤehne hnedle sibyllinská
sluŽka Placida. Řekne to Flavii do tváŤe; ale v té vyšlehne hned
reakcí plamen nenávisti k Inultovi, která ji zaveďe brzy k vraždě
jeho. Scéna ta je ryta neobyčejně reliefně, sytfm šarlatovj.m ohněm



tvrdé a kruté váŠně a krajné, smyslně zvrhlé rozkošnické pasivity
(33-38); je to vrchol díla, kterj. směle a silně zachycuje základy

obou duší, pathologickou, dusnou, ve žhavych parách kouŤící jich

prtdu. Bolest mísí se tu s rozkoší v chorobně smyslné kŤeči a nervově
mystickych mdlobách. Situace jako scéna sama je tyze romantickti,
t. j. oblíbená a zpracovaná často romantiky. (Barbeg ď Aureaillg,
Diaboliques') Jakož romantikové milovali ufiiimku, nepraaiilelnost,
neobgčejnost, dostali se záhy k malbě pŤevráceností. Láska, již nej-
raději líčili, byla vj'jimečná, krajní,pŤevrácená; temperament a funkce
ženy a muže jsou u nich leckde zaměněng. Tak jest i v této práci
Zeyerově: poměr muže a ženy je tu prostě pÍeurdcen. Inultus, muž,
trpí, jest obětí, je citovj,, pasivny; žena Flavia má naopak funkci
muže, krutá, qfbojná, chladná je činnj', bojovn1i princip, hubi
a waždí. Je to, doslovně mluveno, smyslová perversita.

V tváŤi umírajícího Inulta našla Flavia konečně dlouho hledanf
vfraz smrti; dostoupila tak vrcholu umění, realisovala svrij sen. Jest
opita tímto štěstím, má jen pro ně smysl a tak zdánlivě klidně dá
hodit mrtvolu Inultovu ďo sklepa. Plní se tak pŤedpověd tajemné
sybillinské sluŽky, fatalistického chÓru celé legendy, která hned pŤi
pŤíchodu Inultovu do domu Flaviina věštila mu smrt. -

Dilo Flaviino je zatím provedeno v mramoru' sláva její rozlétá se
Prahou, don Baltazar ji korunuje. Došla cíle, po němž prahla takovou
palčivou Žizni. L|e nyní ji neukájí. ,,Kdybys věděla, jak málo ukojuje
sláva žízeí dušel Kdybys věděla, jak málo sytí rispěch její hlad,..
praví sama Placidě (41). Je v tom tragická záhada; duše její prošla
rozkladnfm procesem, prolnula se citovou pasivitou Inultovou, za-
milovala si jej. Je neodvolatelně ztracena; touha její je ted tak veliká
jako dŤíve její klid, zoufalost tak pevná, jako dŤíve jeji jistota. Konec
je samozŤejmj'; dá hodit za Inultovou mrtvolou do sklepa zlaty věnec
a sama se oběsí. --

Zde by mohl bj'ti jiŽ zce|a dobŤe konec práce a měl by také bj.ti
z estetickj'ch drivodrl; všecko je dopověděno, hotovo. Ale autor na-
věšuje nyní svrlj záztačn! pŤíběh. Vypravuje, jak v téže noci zmizel
Flaviin kruciÍix z oratoria španělského šlechtice, jehož temnou duši

rnramorovf Kristus tak málo dojímati mohl, jak by ji byl živ Spasitel

,a* aoji.ál, a jak ,,utekl se ten krásn kŤíŽ z domu hŤích a p;i'chy

.,, t.o,t"t, navštěvovanj' nejvíce pražskou chudinou.. (43), a o něco

dh.e zázrak, !akŠ,se udál o pohťbu Inultově, kdy pokorní a sprostí

viděli, ,,že pÍeď rakví jeho kráčí král David s harfou v ruce, a za ním

sám Spasitel, bos, s korunou z trní na hlavě.. (a5). Ale zjevení to vidí

ien, opakuji, chudí duchem a pokorní srdcem _ nevidí nic pyšn ,

z|ostn!, bohatj'kardinál. A to je myšlénková pointa práce: ,,Ne pro

ně (pro lidi tohoto světa), ale pro nešťastné a opovržené, pro smutné

a potlačené, pro chudé a prosté byl Kristus pŤišel založiti své králov-

stvi, které nemá nic společného s tím, co sluje mocí a vládou toho světa..
(45) _ pointa to, která, opakuji, nijak neplyne pÍirozeně a jasně ze
sujetu Inulta, kterf jest uelmí mdlo eaangelick!, prostoduch! a lid'oa!,
zdá se mi, naopak v jádŤe svém psychopathologické kurtosum, roman-
tickd bdseťt urÍšně. Pointa ta je píilepena k povídce, patrně, aby se
hodila do mirakulesntho, Iegendrirnlho rdmce kniby a pak aby pňispěla
i k fiIosofi'cké alslednici, které autor všecka čísla podÍadil a jíž nej-
silněji dal vystoupiti v posledním čísle ,,Samku Ptákovi... -

Druhé číslo.El Cristo ile Ia Luz, toledská legenda, je pŤíběh šilené
a krajní nenávisti krásného a učeného žida Abisaína ke kŤestanství'
ke Kristu, pťesněji ke dŤevěné soše Kristově, známé pod jménem
Krista Světlého. Abisaínovi, kterj'sám již plane hněvem ke kŤestan-
ství, uloží bohatf žid toledskf Meribál nějakj. čin, nějakj' podnik,
jímž by osvědčil svou nenávist ke kŤesťanství, jako podmínku, pod
níž dá mu svou krásnou dceru Rispu za ženu. Abisaín chce napustit
mocnfm jedem, jehož ,,jediná plná fiÓla stačila by na otrávení p l
Toleda.. (67), nohy Krista Světlého, jež líbá chÓr jeptišek a celé davy
zbožného lidu ráno po mši. SvěŤí se se záměrem svj'm Meribálovi;
neví ovšem, že jej slyší Rispa, která je právě tak bílá jako on černf,
která je sama láska a dobroo tajná kŤestanka. V noci vykoná zločin;
ráno vrátí se do kostela, aby pozoroval ričinky jeho a hfňil v nenávisti,
zlobě a pj.še. Je po mši, a b|iži se již jeptišky s abatyší v čele, aby
líbaly hŤeb Kristriv; pŤedejde je však Rispa a skloní se k nohám
kruciÍixu; chce smrtí svou varovati je, chce smrtí svou vykoupit
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hŤích Abisaina, jejž miluje. Ale vtom stane se záztak: ,, . . . hnul
dŤevěnf Kristus náhle nohou svou, hŤeb z ní vypadl a noha šinula se
po kŤíŽi vzh ru tak vysoko, Že ji se země dosáhnouti už nebylo
|ze. . .,, (73). Lid soudí z toho, že nehodná hŤíšnice chtěla se vplížit
v milost Kristovu, a chce ji kamenovat. Zachrániji pňed jeho vztekem
abatyše, a Rispa vy|oŽi své jednání. Ztiká se Abisaína; má odtud jen
jednoho milence, Krista; vstupuje do kláštera. -

Nezdar ten stupĎuje nenávist Abisaínovu ke Kristu v kŤeč šílen-
ství; Kristus je vinen, Že ztratil milostnou dívku; sní o odvetě.

Kdysi vyjde do pustiny za Toledem a má vidění; v bouŤi a vichru
zjeví se mu Kristus: ,,jak jej znal z kostela poustevny Kíiže, pŤicházel
šerem jako paprslek, byl bled1i, slabě záŤící jako zamlžená luna,
ramena jeho byla rozpŤáhlá, pŤicházel b|iž abliže, pŤesládkj' čar linul
z jeho smutnfch očí a vnikal Abisaínovi až do srdce, rty jeho dot kaly
se téměŤ jeho rtri jako polibkem a hučením vánku větru a duněním
b|ižici se bouŤe, šel ten tichf' tichj van, jak na Horebu, a hlas v něm
tajemn1f šeptal: ,Pojď v náruč mou a zahalím tě pláštěm lásky své . . ..
(83.) Abisain v kŤeči rizkosti a hněvu odpudí však vidinu, zakleje ji
slovy nenávisti. Vrací se pak do Toleda ,,jako ve snu a - jako by
nějakého neznámého povelu poslouchal.. (84). Dostane se tak v noci
až pŤed Světlého Krista' pňed nímŽ zdá se Abisaínovi tyŽ sen: Kristus
zve jej znoYa do svého náručÍ. Hněv jeho propuká tak v šílenství.
Vrazí do kostela a vetne do sochy dj.ku; socha zasténá a padne.

Následujicí dvě strany (85' 86) jsou z nejlepších v knize' poněvadŽ
pokouší se tu pan autor o psychologii duše zločincovy' o dojmy a city,
kterfmi projde jeho duše; a více: osvětluje i zločin z božské teleo.
logie.

Abisaín cíti nejdŤíve leknutí (pii pádu a vzdechu sochy), pak

,,vítězoslávu a divokou radost... Ale ne na dlouho. ,,Chtěl skácet
rnodlu, a ted bylo mu, jako by byl zabil člověka, a všechny lrr zy
spáchaného zločinu se zmocřovaly jeho duše. Tělo jeho se tŤáslo, zuby
mu cvakaly, a nebglo to strachem...ByIo to nesmírnou váhou, jakou
lehl na něho tento čin, kter1f jej vyfial z ostatních lidí a postavil mimo
ně, tváŤÍ v tváŤ Bohu.

,,Bylo mu, jako by náhle v nitru jeho se otvíraly neznámé mu posud
propasti, svět, Bťrh, lidé' jeho nejvlastnější id, vše stálo náh]e v jiném

světle, s jinou tváŤí pŤed žasnoucí jeho duší. Čim lyt dÍíve celému
světu? NičÍml A ted bylo mu, jako by byl zločin až li nebi strmícím
podstavcem, na kterém stál, a každ!, kdo včera ještě bez nejmenšího
zájmu kolem něho šel, upíral ted vzrušen, udiven, dychtiv na něho
zrak| .. ... A dále: ,,Ten mžik, když nťlž do boku Krista Suětlého arazil,
bgl ulastně cel! ieho žiuot! Co bylo pňedtím, nebylo než dětskou hrou'
a co moh]o ještě bfti po něm? Nic uŽ, nicl Zločinl HŤíchl HŤích?
Co to jest? Kletba nebo požehndní? Abisaínovi zdáIo se, že to nej-
větším blahem, nejsilnějším kouzlem, že to více než modlitba. Nic
nebylo jej nikdy tak bezprostŤedně pŤed samou tváŤ Boha pošinulo
jalro tato vraždal Stál pŤed Bohem nyníl HŤích táhl jej pŤed boŽí
tváÍ, jako oheů Eliáše táh|za živa v samá nebesa. Bglo lo iliuné, ale
koho B h aold k sobě, tomu d.ti pailnouti u těžk! hÍtch, odlučuie jei tak oit
ostatntch, bg na zulcištnlm o sobě mtstě stril| . . .

Tak rozjímal Abisaín a necítil, že ne hŤích, ne zločin, ale aelikti
kajicnost po tom hÍtchu, po tom zločtnu padlého čIoaěka pÍed božl šine
tut iÍ , , . . .  (86, 87.)

Celá tato část - jakož i situace sama je nesmirně blizka analogické
scéně pošlapání krucifixu v Dostojevského Běsech; - po íilosofické,
teleologické stránce je majetek Dostojevského. -

Po činu chce se vrátit Abisaín dom , ale zvláštní myšlénka pŤinutí
iej, že odnese i Krista. UvaŽuje totiž, že kdyby Krista nechal ležet
v chrámě,ránobybyl znoYa zavěšen na oltáŤ;že proto jej tŤeba spálit;
dŤevo nelze jinak zničit. A odvleče skutečně krucifix do svého dornu.
Zemdlen vrhne se na loŽe. Ráno probudí jej hluk dav , které obléhají
jeho dúm. Jeptozrazen nov1im zázrakem:,,od oltáŤe vede stopa krve
ulicemi až pŤed tvrtj drim, schodiště tvoje je znamenáno krvi, práh
tvrij je jí zbrocen a ruce tvoje též, jak tvoje roucho,jak zde tvúj pIášť,..
vykládá mu alcade. Téhož dne jest Abisaín strašně mučen. Pňed
skonem svfm volá E]iáše, zjevi se mu však ,,Kristus zbrocen! krvl,
s směvem nevfslovně sladkj'm, neskonale dobrj,m, plnj'm nej-
vyššího slitování.. (91). -



44 RozpŤede se dialog mezi zjevenÍm a mučedníkem, kter1 obsahuje
filosofickou pointu této legendy:

',PŤišel jsi ve vítězos]ávě posmívati se m1fm mukám?.. tázal se
Abisaín'

,,PŤišel jsem bolest tvou konejšiti a záští tvoje hasiti,.. odpověděl
boŽskj' zjev , .. a krev, která z boku jeho na mučedníka padala,
změnila muka jeho v pocit pŤesladkj' . . .

,,Ty krvácíš, kdo poranil tě znova?..
,,Ten lid, jenž jásá nad tvj.m mučením a jménem m1im tě tryzni.,,

A vykládá Kristus, jak každá nenávist jej znova a znova vraždí, jak
božská láska, která je podstata všeho bytí a světla, stáIe a stále krvácí.
,,Cely svět jest jí zatopenl Hleď kolem sebe, co té krve proudíl..

,,A zraky Abisaínovy měly sílu zrak archandělriv a cherub v,
a viděl, že všechno světlo světri bylo vlastně krví Kristovou, jí že
pájelo se slunce a všechny hvězdy jí Že se živily a země pila ji, by
kvetla, a vesmír bez konce v ní tonul!..

''A já tě nenáviděl, nenáviděl věčnou láskul.. šeptal AbisaÍn a slzy
nesmírné kajicnosti, žhoucí jako peklo, tekly mu po tváŤi . . .

A Kristus mu odpouští; duše jeho pluje do ráje.
,,Tud nencÍuist bgla cos jak skrgtd ltiska,,, těšil jej Spasitel, ,,láska,

které jsi nerozuměl a která tě zmatkem plnila . . . Tvá nenávist ply-
nula z lásky k tomu, co se ti zdálo pravdou nejsvětější, a nenciuist tuti
bgla proto sama suatti! Nenávist taková budí lásku a více miluje ji
Blh, než tupou k aelklm uěcem lhosteinostl . . . Tas poznal nynt, že
ušechna nenduist jest omgleml Pramen ieit pr!štt tak bltzko prqmene
Itiskg."

Jak viděti, opravdu ÍilosoÍická idea široká a objímavá, jaká je
vzácná v naší beletrii a za niž je tŤeba poklonit se panu autorovi.
Není nová sice, ale je vyslovena plnfm sytj'm akordem v krásné světlé
perspektivě. -

Poslední čislo knihy je slovenská legenda Samko PltÍk. Je nej-
evangeličtější, opravdu nejkŤestanštější z knihy; je to samo ideové
mravní jádro kŤestanstvi, jeŽ vyjímá a podává. Velmi prostj'a jímavj'
pŤíběh Samka, pokorného sprosťáčka, ryze měkké, trpné a dobré

duše, pošIapané a poplvané celj'm světem, chudého tělem i duchem,
jelrož je královstvÍ nebeské.

Samko roste v horách odloučen od světa a od lidí a obcuje jen
pantheistně s pŤírodou, které rozumí jinak intimně a vroucně než
civilisovanj, člověk. Pro něho všecko je oduševněno, a duše jeho stj'ká
se stále s duší věcí, pŤelévající se v sebe. Žiie s piírodou v teplém
vroucim svazku a vyroste v rlžasně sensitivního, dobrého a plachého
člověka. od ptákri naučil se pět, spíše šveholí než mluví, a odtud
pŤijmí jeho Pták.

Když je Samkovi patnáct let, pŤepadnou chatrč, v niž ži| s pra-
bábou (otce zabili mu jiŽ v dětství a matka zešílela), jezdci a odvedou
jej do roboty, lámat kamení na stavbu hradu; chatrč pŤi tom zapá|i
a bábu, jež chce Samka bránit, hodí do požáru. Pět let robotí Samko
na stavbě hradu, t rán pány i druhy, vysmíván a tupen pro pokoru
svoji a oddanou měkkost celj.m světem, kter1 jej pokládá za blbce.
Pak jej propustí, lépe zaŽenou s celj'm stádem robri.soudruhri.

Samko vrátí se k chatrči, ale ta zaprodána zatím Němci kolonistovi,
kterj' jej pňivítá kamením. Samko prchá do hot, až náhodou zapadá
do nějakého města, kde je právě ohromnj, nával lidu, poněvadž má
tudy projet byzantskj' císaŤ s desíti králi z vjlchodu, kteŤí se vracejí
z návštěvy činěné císaŤi Ťímskému. Samko je vržen vlnou lidí mezi
žebráky a mrzáky do chrámu, kde se slouží mše u pŤítomnosti krá-
lovskj'ch hostí. A zde má Samko vidění: hostie v monstranci vy-
stavená promění se v postavu Kristovu. ,,A ejhlel byl to Kristus sáml
Byl oděn sukní hrubou, ale čistou jakozesněhu,tváňjehobylabledá,
oči jeho temné byly plny smilování, a směv jeho byl slunn1f láskorr.
Samko myslil, že zasedne po boku byzantského císaŤe, ale on kráčel
bez pohledu na tribunu pomalu kostelem, vznášel se oblakem kadidla,
dj'mem voskovic a měňil v šero, kde kvíleli mrzáci a Žebráci, a tam
usedl mezi ně. V tom okamžiku neviděl jej už Samko, ale cítil zŤejmě
titěchu té jeho svaté pŤítomnosti, duše jeho byla jako proniklá risvi-
tem.. (117). Na kazatelnu vystoupí vtom kněz, ktery má osloviti kráIe,
alevázne, nena|ézálov. ,,Tu zazně|o tichj'm kostelem cosi jako docela
slabé zašveholení drozda... Byl to vzdech štěstí, jeŽ naplnilo hruď Sam.



kovu. Knězi <iodá odvahy; pochopí lásku Kristovu k chud1Ím a žebrá-
krim, pokoŤí se pŤed utrpením lidskym' nadchne se jím a promluví
tiše obrácen k těmto zašlapanym duším: ,,Blaze tomu, jenž kráčí po
cestě trnové, nebot dojde ráje.. (1 19).

Samkovi jsou slova ta rozŤešením záhady, kam jÍt. A jakož je
prostf, tupjl a sladce nevinnf, rozumí jim slovně: prijde do nebe
trnÍm. ,,I.{ebylo tedy Samkovi těžko nalézti cestu, kde bujelo trní a bod-
láči, ranící bosé jeho nohy, a tou mrrčennickou drahou c]rodil mnohé dni
a mnohé noci, trpěl lrlad a žize a na vyprahlych skalách nechával
krvavou za sebou stopu.. (121). Lidé Se mu posmívají, a'le víra jeho je
pevná a nevyvratná.

Jednoho večera zastaví Se unaven a zemdlen na hoÍe, poď niž uzti
v mlze ,,něco jako bíl1 zámek... Chce uŽíti krásné podívané, padne
však se stráně; když se probudi ze mdloby, dovleče se do šerjlch
zahrad a bílfch budov, jeŽ pozoroval s hory. Je to bohatj'klášter,
jejž však Samko ve své prostotě pokládá zanebe, za cíl svťrj, jehož již
došel. omdlí znovu, zraněn a vysílen, a mniši, jež on pokládá za
nebešťany, odnesou jej dovnitň a ponechají, i když uzdravěI, v kláš-
teŤe. Koná jim menší práce a za to má všeho sdostatek' Samko myslí,
že je v nebi, poněvadŽ nikdo se mu neposmívá, nikdo jej neuráži,
A poměr mnichťr lr němu a názor jejich na něho? ,,Že prostota jeho
se stala časem i u nich pÍedmětem veselosti, to netušil, nebot nikdy
mu to cítiti nedali. Hleděli na něho jako na poloblbého tvora, s kterlm
měli soustrast, kterého by nebyli nikdy trj,znili, ale jejž za člověka do-
cela s duší nesmrtelnou stižiazačlověka docela jim rovného snad, pŤece
pokládati nemohli. Byli pňíliš pŤesvědčeni, Že stáli vysoko' vysoko
nad ním schopností svého rozumu.. (128). Nepochopil i Samka,
neporozuměli mu.

,,Ale duše Samkova nezristala sira, nabyla, lidmi zavržena, pŤÍtele,
o němŽ se nikdo z těch ]idí nenadáll.. (12B).

Samko nalezl totiŽ v nějakém sklepení starf, polozetlel1f krucifix
prosté, zajímavé práce, jíž nerozuméla již doba, jež však mocně pro-
mluvila k ,,}tluboce cítící a tak světsky nevědomé.. duši Samkově.
očisti l jej' upravil mu kobku a rozjímal pŤed ním hluboce vzrušen.

,,Po oběclě mnichri pŤinesl tam jednou svou misku a usedl na práh.

Áte utosti nemohl jísti. Nezdál se ten Kristus na kŤíŽi hladem bled?

Samko byl bolestí něm. Vstal a šel šerou komorou jako ve snách. Po-

zvedl oči své plaše k UkŤižovanému, oči plnící se slzami, a rty jeho

šeptaly nesměle: ,,Ubohf, na tebe zapomnělit Netrápí tě hlad? Jsi

l led, tak bledl..A oslepen téměŤ pláčem, pozvedl misku SYou k Spasi-

teli a Ťekl: ,,Hoste drah1i, není ti l ibo jístt., -

Tu schj.lil dŤevěnj' Kristus svou utj,ranou tváŤ, prosvětlenou

náhle nevfslovně krásnym risměvem; rty jeho dotekly se pokrmu a

Pán pojedt ' . .  (130).
odtud jí Kristus denně se Samkem z jeho misky, a duše Samkova

roste a šíŤí se nadšením a láskou. Je dokonale šťasten a u vytrŽení

opakuje si stále: Trnitá byla cesta moje, ale došel jsem po ní nebes.

Ale tajemství jeho brzy se prozradí, a mniši potají se mu posmívají'

Jednoho dne, když hostili tŤi biskupy, chtějí si ze Samka ztropiti

smích' Pi'iblížili se tiše ke kobce Samkově. Ale bislrupové a mniši, pŤi-

praveni na smích, padaii na tváŤ poraženi žasem, neboť spatŤil i

Krista na starém kŤíži, nejbělejší šla z něho záĚe, měl hlavu slrloně-
nou k Samkovi a pravil mu právě:

,,Já u tebe v tvém ráji byl nyní dlouho dosti lrostem, Samko nr j,

teď budeš u mne hostem ty, v ráji mém, kde zústaneš navždy se
mnou" (132).

Mniši pochopí nyní vzácnou cenu Samkovu, ,,jak vysoko nad nimi
všemi stál ten prosty, věŤící, vŤele a prostě milující Samko,.. kterjl
umírá nyní. Vysloví ještě poslední pŤání, aby byl pohŤben na kŤižo-
vatce, bez kŤiže a nápisu, bez desky a lovu. Mniši mu vyhoví, ale ne-
pochopí jeho smyslu. ,,Neuhodli, že tomu proto chtěl, poněvadŽ
v posledním okamžiku svého pozernského bytí jako bleskem cel
svtij život a jelro vj'znam poznal. Chtěl, aby po jeho smrti se tak po
srdci jeho šlapalo, jak po něm šlapáno bylo po cely jeho Život. Yždgť
kÍesalg ušechng tg po něm d"eptajíci nolry turd.fimi sulmi tiderg neaědomkg
iískrg z ieho srdce, iiskrg ldskg, kterjlnri vzplanula v jeho nitru záŤe,
svítící mu nocí utrpení na trnor'ou cestu. která do ráie lro dovedia..
(135).



Pan Zeyer zpracoval v Samkoui Pttiku slovenskou pohádku Peclto
sprostriček. Podávám ji tu, aby byl každému patrnj'poměr p. Zeyer v
k originálu ze Slovenskjlch pohádek a pověstí Boženy Němcové:1

Pecko sprostdček

V jedné dědině žil člověk, o kterémž Ťíkali, že je sprostáček (:

hloupj'); nebyl také nikdy ani dvě míle za peci, a proto mu Ťíkali

i Pecko (: peciválek). Ubohjl Pecko sloužil kaŽdému za posměch,

každf kout nim vytŤeli (: k nejhorším pracím ho upotŤebili), a kde-

kdo měli ho za b|ázna: on ale kuňeti neub]íŽil. - Jednou šel, něborák'

do kostela, a tu slyší, kterak pan faráŤ káže ,,kdo kráčí cestou trno-

vou, Že pŤijde do nebe... - Sprostáček kdyŽ domri pŤišel, pravil ženě:

,,Žena moja, já iděm do něbel.. -,,Nachže idi, sprosták, něbuděm sa
já za těba trápiťl.. - odpověděla mu žena, upekla mu černou hně-

tanku a za dveŤe ho vyprovodila.
Pecko, pamětliv slov knězovj'ch, nešel cestou, kudy jiní šli, ale

volil jíti pŤes kamení, trní a bodláčí, v pevné drivěŤe, že pŤijde do

nebe. _ Lidé se mu smáli, ale on na ně nedbal. - Dlouho chodil,

sedrán byl, umdlen k smrti, a nebe nenašel. - Tu jedenkráte, lačen

a žizriv, padl u dveŤí jednoho kláštera. Vrátník ho našel a dovedl do

kláštera. Dali mu jíst i pít a Ťekli mu, chce-li tam zristati, necht zti-

stane, že mrlže bj'ti topičem. - Sprostáček myslel, vida krásné kom-

naty a mnichové Že ee|y den se modlí, jedí' pijí a v pěkné zahradě se

procházejí, že to již je v tom nebi. - Zfrstal tam. - Když se páni na-
jedli, také Pecko dostal na Svou mísku; jaktěživ se neměl tak dobňe a

tak dobrjlch jídel neokusil. - Jednou za|ez| si se svojí mískou do po-

stranní chodby, kde visel star1i krucifix dŤevěnj'. - Pecko sedl si

k němu, a dlouho se naů díval, a potom pravil rltrpně: ,,Něborák, akfs

1 - Sebran1fch spisrl Boženy Němcové díl vII. V Litomyšli a v Praze. Tiskem

a nákladem Antonína Augusty, 1863. Str. 162 a 163. - Za laskavé upozornění

děkuJi pÍíteli Č.
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ty c}rud]il l (:vyschl]f). Prečo ti ztadě v tom něbi nědaj dač jesť?

Choj a jez se mnout.. - a pŤistrčiv mísku blíŽe ku kŤíži, položil k ní

i svoji |žici, aby Kristovi jako hostu pŤednost dal. -A s kňíže sehnul se
Kristus a pojedl s ním. - od té doby Pecko vŽdy se svou mískou ku
kŤíži pŤisedl, a dŤíve než sám byl okusil, jemu poclal. Nikdo o tom ne-
věděl; mnichové se chodili do kostela modliti, pak si hleděli svého sta-
rého kŤíže a sprostáčka si nevšímajíce. - Jednoho dne hledal vrátn1i
Pecku, a tu našel ho seděti v postranní chodbě pod starj'm kŤížem, ale
na kŤíŽi viděl záňícího Krista, a slyšel, jak sprostáčkovi povídá: ,,DneS
budeš /y u mne na hostině... - I běžel vrátny k pŤevorovi a povídal
Inu' co viděl a slyšel. Ustrnutí mnichové pospíchali do clrodby, vzali
sprostáčka mezi sebe, dovedli do nejpěknější světnice a tam se ho na
všecko ptali. - KdyŽ jim Pecko vše pověděl, tu poznali, Že je čIověk
Bohu mil1f, a že ho Brih chce k sobě povolati. - PŤipravili lro k smrti,
a ještě ten den sprostáček pokojně skonal'

Jak viděti, je v pohádce i.deouri mgšlénkourÍ stauba zce|a zÍetelná, a
p. Zeyer pŤenesl j i celou do své povídky. PÍibásnil několik episod,
hlavně vidění Samkovo v chrámě za návštěvy králri a pak poslední
v li jeho, která má opravdu básnickou náladovou a myšlénkovou
vťrni, docelujicí relief. -

Podal jsem zevrubně dějov1 postup, poŤad v1iraznějších scén a
situací tak, aby jasně vynikla jejich psychologická motivace, jejich
zdtivodnění z charakteriscce autorovy, z jeho umění, jak nazírá a po.
jimá dušeunt žiuot, dušeuní ustroienÍ. |iďi, jež nám pŤedvádí. ČtenáŤ
poznal již, že tento duševní život lidí p. Zeyerovych jest nesmírně

iednoduch!, prosti1, hrubi1. Jeho osoby nejsou nic než jedna určitá
pevná' prudce napjatá |inie, určttri iedind sÍ/a, touha, vlastnost nebo
vášeĎ. Všechny osoby jeho jsou podány jen v jednom postoji, nehyb-
né, kamenné a tajemné jako orientální sochy. Inultus není nic než
pasivnost a měkkost, nic neŽ oddaná nyjící duše, která nemá jiné
touhy, jiné pŤedstavy, jinélro pomyslu než zaplanout, shoŤet v té je-
diné touze: b1iti obětí. Donna Flavia zase nic neŽ chladná skepse,
klidnjl vypočítavy diletant umělecky, bezcitnjl a lhostejn]f. Abisaín
nic neŽ krajní hněv a nenávist, šílenj'slep;i vztek, jako Rispa nic neŽ
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krajní láska, něha, obětavost. A Samko je teprve načisto prosty
a jedin1 : pasivnost, něha, dobrota v odŤíkání a utrpení.

osoby p. Zeyerovy jsou tedy zcela prosté' monotonní, neodlišené,
z jednoho balvanu, z jeďné skály tesané, a|e zato v této jediné linii
krajně ugpiaté, rozehrané v tomto jediném směru s prud'kou horečnou
adšniuostt, vj'lučnou šilenou zbloudilou touhou a pomaten1im žárem
a chvatem. Všechny osoby těchto povídek: Inultus jako Flavia,
Rispa jako Abisaín chvějí se a zmítají v horečkách, mají zrak zapá-
lenj.a těkav , ruce studené, jsou vyšinuty z rovnováhy, Ťítí se kamsi
pod chorobnym impulsem. Jejich duševní život je buďto pod- nebo
nadnormtilnÍ,. jsou bud exaitovaní, buď deprimování, tupí a pokácení.

Z ce|é knilry jen jediná osoba (donna Flavia v ,,Inultovi..) p.o-
chází krisí, láme se z jednoho směru v druhy: ostatní všeclrny napjaty
jsou od počátku jako luk v jeden směr, kterjrm pi.ímo a bez richylky,
bez kolísání proletí. Ale i krise donny Flavie je naprosto vnější, ná-
hodná, zběžná a povrchní. Ltime se, ale neohlbtÍ se. Nejprve necitelná,
činná, bojovná jako muž, klidnj' diletant a skeptik, zamiluje se d,o
muŽe, jehož zabila, a v okamŽiku, kdy jej zabila. Tím jest riplně rozlo-
mena. Autor složil duši jeji ze dvou prvkri, ze dvou složek: necitelného
klidu (a uměleckého labužnictví) a krajní vášnivosti, smyslné vŤelosti.
Je to nejsložitější figura p, Zeyerova a kombinovaná zase po vzoru ro-
mantikri z kontrast , z kitek kontradikčnic .. ze dvou krajních a odpor-
n ch citri smíšenych spolu a znásobenj'ch jeden druh]im. Netvrdim'
že figur takov ch není; tvrdínr jen, že psychologická jich demonstrace
je nade všecko obtižná a nelze ji Ťešit, jak činí p. Zeyer, na dvou tŤech
stránkách. Takto dovede snad o té krisi ugprauouat, a|e neporltiud, ne-
demonsttuie ji: figura ji neŽije pŤeď námi. Vezměte analogické figury
Dostojevského, z nichŽ nejedna je sloŽena dialekticky z prvkri kontra-
rlikčních, koli.k set strdnek věnuje autor jejich temnému, šerému, vášni-
vému a pŤemetnému životu vnitŤnímut Ale jak také pak složitě,
hutně, hmotně žíji tel život pŤed čtenáŤem, celj'm svj.m sloŽitjlm
nervovym i duševním ristrojímt Jak ta zdánlivá bizarnost, vfjimeč-
nost, baroknost, romantičnost (jak by se mohlo zcláti zpňedu) je nám
pak vyložena, jak drivěrny, piirozeny, nutny, zákonity hlubším

smyslem jsou nám pak ty osobyl Zeyerova donna Flavia z sttiucÍ však

poui'j'* psychologickj,m kurioscm jako její sestry z dramat a román

Viktora Huga nebo Barbeye d'Aurevil ly'

osoby Zeyerovy, opalruju, buď jsou tedy noprosto jetlnotné nebo

jsouJi složité (jako donna Flavia), jsou sloŽité kombinací zcela primi-

iéuní; smíšením d.vou kraintchkontrastit. Figura koiísá se nrezi nimi, je

sloŽena na nich jako na houpačce; pňemet, vj'švih z jedné polohy do

druhé je tu krisí.

Psychologie p. Zeyerova je tak naprosto nerealistickti. odtaŽitě

zjednoclušenci, ilusorní, sclrematická. Není to pŤesně mluveno psyclto-

iogie, jež má vystihovat v celé šíŤi, spornosti, nejistotě odstín a pŤe-

chcd.rl měnivy, sloŽity, hutnj' tok Života, je to pouhá d.ialektika,

z které se skládá figura jako mechanisnus.

A tato stránka jeho tvorby je to, která odťrvodíuje eti lcetu romQn-

tismu, jeŽ byla pŤilepena hned od počátku na jeho práce. A skutečnč:

romantismus, zjednodušená krajnost a v1ilučnost jeho osob, které

nežijí široce, pomíseně, hutně a kolísavě (jak1im život skutečně je)'

nybrž pÍed'stavují polze tu kterou ,,vlastnost.. nebo ,,sílu.. duše, - je

základem díla p. Zeyerova,je mu podstatny a v]astní.

Jeho charakterisační, psychologické umění jest ryze oďtažité,

zjednoduŠené a hrubé. PŤipomínají mi, jak jsem napsal vj.še, figury

p. Zeyerovy orientální sociraŤské umění: ztrnulé, hieratické, balva-

novité, monotonní, spíše bizarní skály rrež věďomě tvoŤené a praco-

vané soclry.
odtud abstraktnost, alegoričnost, sgmbolismus, jímŽ dj'chají Íigury

p. Zeyerovy. Poněvadž nejsou složité, husté, plné pohybu, toku a Ži.

vota, poněvadž nepodává jejich vj'voj v plynnou měnnost - poně-

vadž jsou naopak sestŤeděny, vypjaty v jednu linii, v pŤímou a klajní
konturu, poněvadŽ jsou jednotné a vj.lučné, - nepodávají tak hru
Života, i lusi toku, hybu a tepla, n brŽ obrazí poltze určitou jedinou

ulasÍnosÍ jeho, určitou jeho sÍlu. Nepodávají Život, nlbrŽ ntizor avto-
r v o něm, pŤedstavu jeho o něm. Jsou to zkratkg žiuota, odtažené
ulastnostiieho. Alegorickj. tuhj mráz dfše z jejich pŤíkrj.ch a tvrd ch
čar. Všecky rnají zcela patrn:i symbolick:i ráz: Inultus neŽije jako je.



dinec, je to nápověď, symbol zmučenj'ch Čech pobělolrorskjlch, stejně
jako Samko symbolisuje pošlapané a pokoŤené SIovensko' V obou Žije
duše širší a typičtější než jednotlivcova' oba jsou symbolem plemene
slovanského, jako AbisaÍnova krutost je krutost ne lidská, ale ab-
straktní, krutost z principu, zásaďy, ideje.

odtud také motiuy všeho jednání těchto figur jsou rgze id'ealisti.cké,
straua, iiž žiji, pŤiměŤená jejich ristrojí: je to vylučně skoro sen (iluse,
Iralucinace), někdy a v jin1ich pracích p. Zeyerovych ještě uzpomínka.
Slovem: buď budoucnost nebo minulost, nikdy pŤítomnost, pozoro.
vání, rozbor a zkoumání. Budortcnost nebo minulost, které samy tvoŤí
perspektivu, které samg tÍitli a rcivnají, odlišují a člení pŤedměty,
menší utápějí, větší nadechnou clo mlŽnÝch aureol, skvrny setrou'
všecko nepňíjemné, nepatrné a nudné, vjecko malicherné a rinavné
zalijí stíny, všecko uklidní, zjednoduší, zladí.

Romantismus šera, velikfch obňích snri, rresmírné touhy, roman-
lismus jako lgrika exaltouaného horečného citu, to jest obsah díla p.
Zeyerova. Rekové jeho jsou kosti z jeho kostí a krev z jeho krve, jak
je tomu u všech skutečnych opravdovj'ch básníkriv. A u romantikri
daleko více ještě neŽ u básníkri druh:ich. Neboť ideál a sen vyjadŤuje
nejceleji a nejplněji člověka, je suma všeho jeho bytí, esence jeho
pÓdstaty, právě hyb a dech života. Romantikové, kteňí ži|i a Žiji ze
Snu' Z citu, t. j. právě z krye své, z fysick1ich prvkri svjlch, podali a
podávají se celt s celou a krajní prudkostí, vášnÍ, horečnou udi,cha-
ností ve svych pracích, Závčr z díla na žívot jest u romantikri aatet<o
snazší a pŤímější než u realistrž, kteŤí kritičtěji, chladněji, rozumověji
stojÍ ke svému dílu, kteňí jsou objektivnější a vylučují se z něho (ač
ovšem z něho nikdy naprosto neunikají).

A tak jest i u p. Zeyera: žiI suťti žiuot žiuotern sugch rek - ate ti iei
jen snili. Jiní umělci, kteŤí práhli po činech, kteŤí chtěli vejít do objek-
tivného daného světa a otisknout v něm svou stopu, zasáhnout do
jeho toku, dát mu jinj' běh a jinj. spád a jin1i tÓn, kteŤí práhli po či-
nech,k nimŽ se však nedostali, kteŤí zristali vyloučeni z hybného sku-
tečného živého života a světa - realisovali své sny a touhy alespofi
ve sv]ich dí]ech, pojali a stvoŤili duše hybné, bojovné, točné, činné,

veliké podnikatele, objevitele, dobyvatele ať ve světě hpoty nebo

ducha. Ale p. Zeyer stvoŤil pouze snivce, ďouhou Ťadu snivcri. To dává

právo souditi na duši krajně pasivnou, tichou, vylučně citovou a pod-

dajnou, na duši pŤirozeně měkkou a ženskou'

P. Zeyer popsal svrij život ve snech sv1ich rekriv. Ale ani srry těchto

rekri nebyly a nejsou stejné, jakož ani život básníkúv nebyl stejny'

Sny rekri p. Zeyerovyclr j indy byvaly jiné, než jsou dnes. Jincty by-

valy pestŤejší, smyslnější, dobrodružnější -byly to Sny, vždycky sny

- ale činnější, bojovnější, dobj.vavější - druhdy velmi bojovné a

velmi dobjlvavé a velmi podnikavé. To byly ty první Sny' Sny mládí,

pestré a hlučivé sny orientální, svítící požárem barev a vonící vj'de-

chenr mastí, jak vyšly z vlažnyc|t lázní mladé krve, sny měkké a p -

vabné a pruŽné jako tančící ženy v pršce rolniček a směvriv. Ale od

těch dob uteklo mnoho vody, a tak i sny p' Zeyerovy stárly: stávaly se

jasnější, klidnější. prrihlednější, tišší, jak opadaly bouŤnévody mládí'1

A dnes došel k těm zce]a c]rud: m a pokorn]im a ušIapanjlm a sladkym

snrim chudjlch duchem a tělem, jako je Samko Pták. K těm snrim

stále bledším, stále chudším a stále duchovějším, jak pÍestriualy blti

rozkošt a striualg se pozuolna ctnostt.
A tak dcšel tento básník, jejž pokládali kdysi za pov!šeného aristo-

krata a kosmopolitu, ktéto,,slovenskélegendě.., k tomu Sam]<u Ptá.

kovi, ktery velebí lidovou prostotu a pasivnost, utištěnou oddanost,
evangelickou pokoru a obětovnost, sladkou tupost a čistotu duše, -- ke
všemu, co je prav m opakem aristokratismu a individualismu. Tak
došel lr tomuto thematu, jež je pouhou variací velikého románu
Dostojevského Idiota, v němž tento básnílr Ťešil si a rozŤešil otázku po
nejlepším člověku, po ideálu člověka a podal ethiku jeho, světovf
názor jeho do poslední nejkrajnější meze. Jak viděti, není to žádn!
principielní ideou! rozdil, jenž dělí tuto poslední práci od prvních.
Zeyer nezměnil v ničem své stanovisko; stcjí tam, kde stál. Je to jen
země' lrterá podběhla pod ním; on sám si změny té asi ani neuvědo.

1 - V liLerárrllm medailonu p. Zeyerově v Rozhledech 1B95 (kritika divadelní),
na trějž zde ocliiazuji, trkázal jsem na vj'kla<l díla jeho ze života. [Viz I(ritické pro-
jevy 2, str .  183_187.1



5 4 muje. Neplul vědomě li těnrto bŤehťrm; neplul nikdy nillam vědomě
a cílově, nikdy nepiul objevovat cizi země; kolébal se jen na vodách
snrl, dal se houpat a kolébat jejich vlnami. A ty zanesly jej k bÍehrim,
Ir nimž jiní snažili se vědomě a rlče]ně.

,,TÍi legendg o krucif.xu,,, zvláště první a poslední z nich, Inultus a
Samlto Pldlt, odpovídaji - tak zdá se alespoů na prvjl pohled - no-
vému duchovému prouděnÍ, jeŽ ďocházi silného ohlasu v posledních
leteclr, t. zv. nouokŤesťanstuí či novoiilealismu. TotéŽ od.vracení se od
inte]ektualismu, totéž pŤilnutí k ,,hlasu srdce.., táž Žizeí pokory, od-
ňíkání a obětavosti, nehloubavého oddání se pevné prosté víŤe, totéž
velebení čisté sprostné duše lidové. TotéŽ evangelické naladění vane
z pointy Inrrlta a hlavně ze Samka Ptáka jako z velikj'ch děl Dosto-
jevského; jsou to tytéž ideje, které (s nekonečně větší myšlénkovou
i uměleckou silou ovšem) složil ve svj'ch pracích tento nejruštější,
t. j. nejlidovější Rus. A jak ristŤedním problémem zločinu jest odvisljl
pan Zeyer od Dostojevského, zmínil jsem se již nahoŤe.

A pŤece soud takov1i byl by rlplně falešnj.. Vyložil jsem již problém
této knihy p. Zeyerovy. Vítr zanesl jej ke bŤehrim, jež jiní hledali vě-
domě a určitě. Jak opadaly vody mládí, jak klesal temperament p'
Zeyertx, jak bledly a duchověly jeho sny, blížil se k těmto bŤehrim
bez svého vědomí i vúle. Zristal stá]e, čím byl vždycky: romantikem,
A tento pojem nemá nic společného s t. zv. nouokíesťanstutm. (Jert
neporozumění je mísí.) Jako romantik měl p. Zeyer pro lrňesťanství
vŽdycky sympatie, ovšem sympatie utce maliÍské než d.uchoud. Ro-
mantismus vždy koketoval s katolicisnrem pro šero gotick]ich chrám ,
mléčnou bělost Magdalen, bouÍ a ples varhan, symboliku liturgie, zá-
zračnost legend. S kňesťanstvím, lépe katolicismem, potkáváte se po
této maltÍské, ntilatlaué stránce již v dňívějších pracích p. Zeyeroq.ich.
A i v posledních neubjlvá tato stránka, naopak drží si alespoĎ rovno-
válru s ethicklm jádrem těchto legend. Mnoho popisné malebnosti,
mnoho antikuriÍstut, mnoho ,,untění pro umění.. vězí v těchto legen-
dách a dusí jejich ethicky podklad. Jak základně a pojmově roman-
tické je therna Inulta, poměr mezi ním a donnou Flavií, ukázal jsenr
na]roŤe. I komparserie a rámec je stejně romantickj,. Ať uvedu jen ten

sibgtlinsk! |atalismus, ty staré věštkyně a prorokyně, jež jsou stafáží

ražaeno skoro plodu Zeyerova, (V,,legendách..jsou hned dvě: sluŽka

Placida v Inultoui a prabába Samkova.)

Jako umělec, opakuji, je p. Zeyer slab;i, nedostatečn a mdlf.

IJkáza|jsem na pojmové a základní vady jeho psychologie, jeho chara.

kterisačního umění. Je romantik, a to znamená dnes: pracuje hru-

bj,mi liniemi, souhrnnfmi typy, kdysi snad novfmi, dnes již běžnj.mi

a opotŤebovanj.mi. Ukázal jsem, jak hrnnjl, zběžnir, hrubj. je psgcho-

Iogick! popis jeho osob. Stejně tak je s popisem unějštm, |gsick m.

Pan Zeyer stejně stručrrě, rihrnně, zběžné charakterisuje a popisuje

zcela abstraktnlmi, širokfimi, šerlmi slovy a pŤedstavami. Je to jen

idealismus, jemuŽ se tak Ťiká z nedopatŤení, poněvadž mu chybí cha-

rakteristika, jejímž silnj.m prostŤedkem je právě ohyzdnost (a té se

idealism rizkostně vyhfbá). Čtěte tŤeba popis osoby Inultovy: ,,Ne-
daleko té skupiny (t. j. Žebrákri) zastavil se nyní mladf muŽ. Šat jeho

byl o málo lepší než jejich, ač o mnoho čistší, a tváŤ jeho bgla bleda a
zubožena jako jeiich. Ale pŤesto by| až ku podiuu spantl!. Rysy jeho

obličeie bglg ídedlně krtisné, dlouhé vlasy a měkkj' jeho vous měly
barvu temného z|ata, oči jeho tmavé byly blouznivé a záiily kouzlem
aihadného smutku, byty hluboké a byly vlahé jako slzou. Kol tist byl
usměv pln1i utrpeni.. (11). Jc to charakteristika nějaká? Všimněte si
podtrženjlch abstraktnj'ch a mlžnjlch ttázi, jak nic nezachycují, nic
pozorovaného vám nepŤipomínajíl Jaké schema, jaká šablona v po-
pisu csobyt A stejně tak jest u všech osob. o donně Flavii Ťekne autor:
,,bledá její tváŤ by|a nadmíru krdsnd a mramorně klidná.. (13). Je to
nějaká charakteristika: ,,nadmíru krásná?.. Ano, u p. Zeyera je všecko
,,ideálně.. a ,,nadmíru.. a ,,nevfslovně.. a ,,záhadně.. a ,,ku podivu..
krásné: - ale to mriže stačit iemu,ktery znátll,'míru.. a ten ,,ideál..
a ,,ten poďiv.., ale ne čtentiii, ve kterém se musí určitj'mi' konkretny-
mi, objektiunlmi oďpozorovanfmi poznatkg vyvolat určitá pŤedstava.
(Stejnjl je popis Rispin, str. 56: ,,Temnf požár sklopenj.ch očí jejích
sílal dlouhé.l paprsky nocí Ťas, stÍnících mramorově"bí|ou' rgze krtis-
nou její tváŤ. MysÍťck! obsah jejího zpěvu zanechal v snivém jejím
tisměvu stopy neugzpytatelného kouzla..' - i Samkriv, str. 98)'

o a



A srovnejte nyní s tímto uměním p. Zeyerovym charakterisační
umění některého lepšiho realisty. Jak:i rižasnjl rozdíl! Jaká šíŤe a ob-
tiž poznáni, jakou hromadu vztahŮ, postŤehri a obraz musí tento
umělec ovládat, aby vystihnrtl ,,nejvšednějšího.. uboŽáka! A jak
snadné a lehké a pohodlné je toto idealistické a romantické uměni p.
Zeyetovo vedle toho t' zv. realistického lronstatování, nad nímŽ se
v posledrri době tak rádo kroutívá hlavou. A jak odlišenou, bohatou,
pružnou a vtíravou expresí rnusí vládnouti takov:|' umělec-realista,
aby na tento rikol stačil!

A zde jsem u otázky umění. nebo také Úžeji stglu p. Zeyerova. Je p.
Zeyer umělec-stylista, t. j. duch volnjl, bojovn1i, plastick1i, tvrirce
plastik pňemáhající látku a formující ji? odpověděl jsem na tu otázku
v podobizně p. Zeyerově v lonskjlch ,,Rozhledech..: ne. Je pasivnjl,
pňemožen]i' látkou' ne uměIec, porrh]i tmprouistÍtor. A pňítomná kniha
mi soud ten znova potvrzuje.

PrÓze p. Zeyerově chybí ve stylu právě ten vniti.ní charaltterisačnt
prvek, ten, jenŽ dělá prÓzu stylem - uměleckjlm dílem. To vnitŤní
teplo a napětí' ta vnitÍní práce: obrazg, Bez obrazi není stylu: ony
jsou duší stylu jako ryťmus jest jeho tělem. obraz, meta|ora dělá styl.
obraz, metafora je myšlenková práce, jest odhad a cenění látky podle
určitého, autoru vlastního typu a rázu, je hledání duše a života v látce
a hrnotě, ,,pi.ipodobení časného věčnému.., jak praví Emerson. Ryt-
mus i obraz, oba ustavující prvky stylu, mají jeden a tyž zák|ad: mě-
íent, odhad - a to je právě činnost tvrirčí, formující, duchová.

Mluva p. Zeyerova jest naprosto skoro neobrazná, a i těch málo
obraz , jež má, nejsou jeho, jsou staré a osvojené.1 obraz, kterjl

1 - Jak |alešné, nepíesné a barokní bj'vají někdy obrazy p. Zeyerovy, toho jen
jeden doklad. Pňedstavu a pomysl ,,ptákťr.. opsal p. Zeyer touto metaforou ve]mi
těžkou' kiečovitou a nejapnou: ,,.. . těch vzduchem nošenfch tvorťr koupajících
se v zlatém světle, Íěc}r operutěni1ch nddob (|) uděku, pÍetékajících (|) sladk mi,
horujíclmi, toulrypln;/mi, snyrodícími zvuky... Španělskj. básník Gongdr a a Z ardte
nazval kdysi v básni ptáky ''létajíclmi lrarfami.. a styl jcho odsuzuje se dncs jako
vzor baroka, rrásilné a temné raÍitrovanosti (gorrgorismus, cultesanismus). Co iíci
potom o obraze p. Zeyerově?

vystihuje názotem ideu, pomysl, kterf intuici zachycuje iddro pÍed-

^t,u, iyn^,uje jeho podstatu, prozáŤí, protkne pŤedmět a v lomu

''Jr'" p"p.'ku zjišťuje uchylkou Svou, pŤemetem svynr jeho unití'ní

iakosl, jest u něho rara avis.
' 

VS.ctr"n styl p. Zeyeriv ie v - ieho slountku' A ten mate jeho kri-

tiky. Pan Zeyer má ve svém slovníku totiž Ťadu melodicklch, hudeb.

ni,n, s,,E,n s/ou, slov sugestiuní'ch zuukem i pÍedstauou (označují

vesměS pomysly nebo pi.edměty t. zv.,,poetické,., jako ,,čár.., ',kouz-

lo.,, ,,nevfslovnÝ..' ,,sladky.., ,,linouti se.., ,,něha.., ,,pŤízrak.., ,,má-

toha,,,,,snivf.., atd.), které rozsety, rozstŤíknuty mosaikově jeho

prací jako lesklé kamení lrypnotisují čtenáŤe' Věta p. Zeyerova je

L,om6 toho stručná, plynná, libozvučná, většinou dobŤe rytmicky

členěná. Pan Zeyer má dikci poetickou, poněvadž píše o - poetickych

pŤedmětech' Ale to je poesie, po mém soudu, poněkud lacino získaná.

Ťen, kdo dobj'vá jizt,zv. všednosti at,zv. šeredna, stojí po mémsou-

du daleko vj.še. Každ m zpúsobem zdá se mi byti takovj' zprisob

vypočítán na laikg, kterym umění je u ltitce, jiŽ si básnílr vybral, a ne

Ye Íorrně, kterou ji básník pŤemáhá, traduje.
A tento zcela všední, laickj. blud je, tuším, pŤíčinou sympatie neb

obdivu, jež citik p. Zeyerovi také jedna skupina z nejmladší genelace.

Nouokatolicismus' mgsticÍsmus, nouoromantika jsou právě v mÓdě' a p.

Zeyer náměty svj'mi, látkami svymi jí náhodou vyhovuje. Ale opa-

kuju, je to zcela všední a banální blud: s estetického hlediště (a na

tom stojí tato skupina) nerozhoduje nic ltitka, nybrŽ jen a jen |orma,
jakou je pŤemožena, zpracována, utvoŤena. Není látek ani špatn;fch
ani dobrjlch, látky jsou všecky indiferentní, a všecko záleži jen na

uměnÍ-,jakfm jsou chyceny, zprostŤedkovány, podány. Není látek ani

dobrych ani špatnych ani lepších ani horších, fsou ien lepší či horšt
uměIci, kteňí na ně ritočí a je pŤemálrají. A p. Zeyer právě jako umělec
je mi slaby, mdljl, prriměrn . Vyložil jsem, proč a jak.

P. S. Psal jsem o panu Zeyerovi jako uměIci s ab:olutního uměIec-
kého hleitiska, ne jako o spisoaateli. Na tento rozdíl, jinde samozŤejmj.'
jest nutno u nás stále upozorřovati. Mťrže mne někdo nechati clrlad-
n$m jako umělec, ale mohu pŤitom cítiti mnoho ucty a obdivu k ně-



mu jako spisovateli, pracovníku, pouze člověku. A ten pŤípad jest
i u p. Zeyera. Je jistě nejcelejšíspisouatelsk! charakter z naší starší ge-
nerace; shoda mezi Životem jeho a dílem jeho jest plná a celá. Zde
pŤestává všecka kritická diskuse; pŤed touto jednotou snu a realisace
zblvá jen se pokloniti. A po této stránce zas|ouži jistě sympatií mlá-
deže, zaslouží, aby se jím inspirovala jako krásn m duchem, vrou-
cím oddanj'm srdcem'

Alexander I)untas sylll

,,Hledal jsem bod, na nějž by se mohla soustŤedit má schopnost
pozorovatelská s největším užitkem. Našel jsem jej rázem: bgla to
Id-ska,,,napsal Dumas v pŤedmluvěk Ženě Klaudiouě, A opravdu vy-
mezil tak pole, na němž stojí ve všech skoro svfch pracích. Všecky
jiné svazky a vztahy ustupují v díle jeho tomuto jedinému. A ani snad
neustupuji, jako spíše jsou v něj sváděny. Dumasovo ponětí lásky je
neobyčejně široké, daleko širší, než na jaké byla do něho zvykla lite-
ratura. Dumas zalja| se tímto jedním problémem, prohluboval a
rozšiŤoval jej celj'život, vetkal do něho Ťadu otázek azáhadjinj.ch.

Z jeho díla nelze odvoditi jednotné nazirání na tuto otázku, vy-
pracovanou v theorii vztahri mezi muŽem a ženou. Dumas kolísal,
měnil své názory: jsou hry, v nichž nazirá na lásku jako optimistick!
a naiunl ideolog, v nichŽ lásku odlučuje a odděluje uplně od člověka

1 - AlecaruIr Dumas san nar[odil] se 27. čen'ence 1824 y Pal1ži jako nemanželské
dÍtě autora Mušket(1tit a Marie KateÍiny Lebayovy, šičky. Psal romány, z nichž část
zpracoval pak v dramata a z nicltž nejdrlležitějšI je L,af|aire Clémenceau (1866)'
Hlavní hry divadelní isou. Ladame aux caméIias,5 jcdn. (hrána |852); Díane de Lgs,
5 jedn. (1853); Le demt-monde,5 jedn.(1855); I.o Questiond'argent' 5 jedn. (1859);
Le Fíls natutel,5 jedn. (1858); Un pěre prodígue,5 jedn. (1859); L,ami d'e |emmes,
5 jedn. (1864); Les idées de Mme Aubrag,4 jedn. (1867); Une uísite de Noces, 1 jedn.
(1871); Ia princesse Georges,3jedn. (1871); Ld. Femme de Claude, S jedn. (1873);
fuIonsí'eur Alpltonse,3 jedn. (1873); L,etrangěre,5 jedn. (1876); La princesse de Bag-
dcd, 3 jedn. (1881); Deníse, 4 jedn. (1885); .F'roncÍtlon, 3 jedn. (1887). Souborrrě vyšlo
divaďo jeho v 7 svazcích (Théátre complet, 1868-92). Z brožur jelro nejdŮležitější:
L'homme-|emme (18,12); La question d'u d'iuorce í1880); Ia recherche de la paternité
(1883).




