
a unitÍní.ho suěta obieail? Jak se mu jeuí jednota žiaota? Kterlm strancim
dušeuního žiaota dliuti pÍednost? Jakd iest ieho pedagogika ndrodnt
a indiuidudlnd?

A poslední problémy právě ethické: Jak soudi o suobodě aťtle? Co
sprauedlnost? Co nutnost? Jak vykládá zlo na suětě? Jak se k němu
chouat? Smysl a čeI ieho?

Teprve po rozhodnutí těchto stěžejn1ich otázek, jež ve studii
p. Voborníkově nejsou ani poloŽeny, mohlo by se pŤikročiti ke ko-
nečné bilanci o zďraví a užitku díla, k vlastní sociologickékritice, která
není nic neŽ otázka po tom, pokud a jak rozmnožuje individuum
hotovj. hromadn1i a historickj.kapitál celkovf. Sem náleží nesnadná
otázka po dekadenci, jež je jen pŤílišnj' a bezideovjl historism, dile-
tantismus pouhé pasivné fragmentárnosti . . . život opakovanf a se-
strojovanj' z hotovfch již forem, Žit! fitznymi starjlmi styly' ne-
nazíranjl s jednotného hlediště iďeového.

otázky svrchovaně nesnadné a hluboké, ale také neodbytné. Jim
nemriže se vyhnout nikclo u autora, jenž, jak praví p. Voborník,
,,rovného sobě hledá mezi současnj'mi básníky jinonárodními...
Právě pro toto tvrzení své neměl se jim vyhnout ani p. Voborník.
Teprve odpovědi na ně, odpovědí rlplně zdrlvoďněnou a nevjlvratnou,
a srovnáním s těmi jinonárodními básníky v těchto směrech mohlo
by obstát hoŤejší tvrzení, jeŽ takto stále je hypothesou a thesí, jež
se má dokázat.

Fedor MichailoYič Dos*oievskÝ: Dvoinílc :'

NéÚička NezvánoYa -' Malinkf hrdina

TŤi starší práce, povídky, z nichž druhá I,{étička Nezutinoua je frag.

mentem, pŤináší dvacáty pátj' svazek znamenité Ruské knihovny
a pŤitom šestf díl spisrl Dostojevského. Padescit let |eži mezi jich

vznikem a dnešním dnern. Paďesát let - to je čas, v němž zastará

mnoho ve světě a nejvíc v krásné literatuŤe prÓzou psané. Ale zde
jich necítíte. Je to všecko tak svěŽí, ne, víc; tak dráždivě prolínavé,
tak Živj'm magnetickj'm proudem, tak palčivou nervovou sugescí
napojené, tak k vzlétnutí vzrušivé, tak literární a psychologickou
intonací intimně blízké a bolestné, že se vám zdá, jako by to bylo
psáno včera, dnes, zitta ,. . posledním vypjatj.m akcentem. . ' po-
slední, novou' nezužitou a neotŤenou' naprosto ještě neotŤenou metho.
dou náladové a nervové sugesce. Ano, neruovld, pŤedem nervové-bo-
lavé nervy a tísnivé a udychané a vyzpívané jimi jsou tyto práce.
VelikJ' kapitál této síly je do nich uloŽen. Člověk až trne, jak velikf.
Nervové elektrické ovzduší, zdá se mi, vyprchá nejdŤíve z ptaci,
kdyŽ zestárly. Čtete v literární historii o to[l, jak ta ona práce ve
své době rozrušovala, rozdírala, čeňila a bodala citouost, uznětouost,
neruy čtenáŤstva, jak chytala již tuto uněiší", hmotnou skoro ještě' srny.
slouou jich část, jak hrála a tančila na roztŤesenj'ch, napjatj.ch,
smrŠtěnjlch provazech jich nervri, až tŤásly se pod ní jako pod tlupou
pružujlch a silnj'ch žonglérri, až ripěly jako struny klaviru pod
silnjmi dery svinuté ruky. . . čtete o tom všem ďnes s nevěŤícím
tidivem, s podivnj'm nejist m citem vzdáleného, uplynulého a me-
lancho]ického, poněvad.ž na vás pŤi četbě zmíněné dílo nervově a su-
gestivně skoro v bec neprisobilo, poněvadŽ svjlm akcenteln, svou
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vrini, svym magnetismem nervovjlm a pocitovj'm nechalo vás skoro
nevzrušené. . . poněvadŽ dojalo vlastně jen vaši rozumovost, vaši
vlohu poznávaci, utňiďovací, kritickou a historickou, ale velice
prostŤedně vaši pŤedstavivost, vaši vznětovost a dojmovost a obrazi-
vost. Je mnohé krásné a veliké dílo minulj'ch dob, které si uvědomuju
ideově zcela jasně, ale které rnne proto nijak pŤedstavivě a nervově,
tím právě bolestnj.m a právě živj.m a tísnivjlm akcentem nervovfm
a sugestivnjlm chytá jen mdle a slabě. Uvědomuju si piastiku jeho,
stavbu, strukturu charakter ' sílu, plnost a jasnost jiclr názornosti
psychologické _ slovem všecky živly ideové, rozumové, objektivné
- ale ten ryze živelnjl akcent, to náladové fluidum.atmosféry umě-
lecké chybí, vyvětralo jako vrlně z otevŤeného flakonu.

U Dostojevského, u zmíněnjlch starjlch povídek jeho tomu tak
není. Jsou k vzlétnutí napojeny tímto nervovj'm a dojmovj'm fluiden,
cítíte pŤi čtení jeho atmosféru. dusnou a sytou jako pŤed kŤečí nervo-
vou, těŽkou, zjitŤenou a rozehranou jako pňed bouŤí. Nic není ztraceno
ze sugestivnosti' teplé a syté živelnosti, tísnivé a rozčilené nervo-
vosti těchto prací. Vidíte a cítíte z toho, jak krevnJr' živeln1i básník
je Dostojevskjl, jak to všechno bylo v něm zachyceno do poslední
nervové spleti, jak všecko vyšlo z něho, Ťekl bych, s nahlmi nen)g,
[ne]pokryté a rozcitlivělé, nepokryté žádnou skoro pokožkou, žádnou
pletí' žádnou koží. odtud tenbolau! dojem, to bolestné utrpení, které
mne chytilo pŤi první stránce knihy a nepustilo až pŤi poslední a jež se
vydráŽďovalo mnohde až v trapnou tísefi a odporn1i stesk a jeŽ ne-
mohu srovnat s ničím jinfm, leč s cukáním obnaženého nervu.

Dojmy ňíti se v Dostojevském na vás ritokem dotěrnj.m a bolest-
njlm, náhle, nezprostŤedkovaně, bez logické šřriry, Ťekl bych. Napětí,
rozčilení, pŤekvapení vás chytá, jeden dojem podává vás druhému,
jdete z jedné temné beztvaré ruky do druhé. Je vám' jako byste za-
bloudili v tenném lese; odevšad padá na vás hrriza, zmatek, strach,
bolest * není rozurnové plastiky, pŤehledné pohodlnosti a stŤízlivé
normálnosti v těchto pracích'

Fakta podivná, poněvadŽ nepŤipravená nejčastěji a nevyložená,
vztahují po vás svá chapadla, chytají vás do náručí, svírají a tísní

arlemtžete se jim vymknout, jsou básnicky pŤíliš silná, sugestivná,

oodmanivá. Značná dějouti pohnutost vládne v pracích Dostojevského'

takže totlto uněišt stránkou souvisí zdánlivě s romantikg. Ale jen

zd'ánlivě, podobnost je vnější, odnáší se jen k aparátu básnickému'

Psychologie a malba charakterová odlišuje jej zcela jasně od nich.

uá ngury tak hluboce a jemně probádané, do posledních odstínťt

z chaosu kypící, široké, až zmatené konkretnosti vylovené, podává

i zdánlivě nejbizarnější a nejextravagantnější situace, scény a pŤed.

stavy v takovém hlubokém, jednotném, kouzelně názornén a pŤe-

svědčivě nutkavém spojení, seŤetězení psychického tÓnu a světla, že

ztrácejí z kaŽdé libovolnosti a bizarní vj'jimečnosti a stávají se

v nejplnějšíÍn a nejstrašnějším smyslu slova zákonné, nutné a prav-

divé.
Vezměte první povídku Duoiník. Ubohá, nicotná, chorobná, roz-

kládající se duše malého podŤízeného riŤedníka Jakuba Goljadkina.
Nicotnost za nicotností, pustota za pustotou, bizarnost za bizarností.
Kupí se to, roste, obklopuje vás. Tonete v tom. A stále ta strašná
neurčitost, ta trapná nerozhodnost. Nejchorobnější, nejfantasknější
pŤedstavy, celj. porušenj. zvrhlj' a nemožnf svět sešeŤelé, prázdné
a vys1ichající duše traktován je s krajní širokou objektivností nor-
málného a obvyklého, jako lealita všednosti a logiky. Nevíte, kam
autor chce. Máte pochyby, nevíte, co počít s tímto Goljadkinem. Je to
šílenec - ano' patrně zcela jistě šílenec - ale jak strašně hlubokj'
a lidsk! šílenec! Žadna pitvorná bizarnost, Žáďná dělaná fantasknost.
To jde strašně do živého. Cítite tolik podoby mezi ním, mezi tím
ubohj.m, pustjlm, prázdnfm, skrčenfm, bázliv m Goljadkinem,
mezi tou kolísavou' stále jakoby větrem kácenou a jako vriz pŤe-
vrhovanou jeho vúlí, mezi tím zahozenym a ušlapanym životem
a sebou, že je vám hrozno, trapně hrozno pŤi této tragikomedii a Že
místo bizarní fantastikv cítíte dusivou. horkou. k zalknutí mučivou
tragiku lidského fata.

Jak strašně, ukrutně pŤímo a tvrdě žijí všecky Íigury v tom
psychologickém arcidíle Nétičce Nezarinouě, která v nejužším a nej.
prostším rámci shrnuje a zakrjlvá tolik těžkj'ch lidskj.ch problénri,



404 jeŽ Dostojevskjl později rozvinul v dlouh ch románech. Tu je cho-
robn , ztroskotanjl, zpustlj.hudebník JeÍimov. Jaké strašrré pohledy
do mrzácké duše, do duše chudé uměním a bohaté pochopením
a chtěním, ztazené a dobrovolně i zahubené, pŤitom vzepjaté, tvrdé,
pánovité, pyšné a nicotné současně. Čtěte charakteristiku jeho na str.
185 a 1B9. Není vám to všecko tak strašně a rlzkostně drivěrné, co
nejd věrněji známé, na sobě a ze sebe známé? Vezměte chorobn1i'
vášnivě napjatjl poměr dvou dětí, Nétičky a kněžny Káti, jeho rozvoj,
jeho charakteristické obraty-a vzpomínejte, kde jste četli podobnou
intonaci, tak strašně lidskou, srdečnou, z posledních kofenri bytí
a Života sténajicí a jásající? Stejně hlubokou psychologii dětskou má
tietí číslo Malink! hrdina. Jak umí malovat Dostojevskjl duši děÍÍl
Jak chytá horečnost a udj'chanost jich života, nehoráznost pŤedstav,
sílu citu, tu celou smyslovost, krevnost, plnou hutnost jich Života, tu
vážnou opravdovost a strašnou hotovost a napjatost jich cítění
a touŽeníl

Jaká tragická perspektiva poloŽena do jinfch d.vou Íigur, dospě.
lfch Alexandry lllichajlovny a muže jejího Petra Alenandrouíče! oba
jsou, tuším, náběhy k typrlm, jež později Dostojevskj. často ještě
zpracoval a s jinfch stránek vyjasnil, zkrystalisoval. Alexandra
Michajlouna je typ Ženy speciÍicky Dostojevskému vlastní. Veliká
duše, hluboké srdce, zraněné a roztÍíštěné, evangelicky dobrá, sou-
citná, pravá kÍestanka pokorou a ponížením, hluboce vášnivá
a v srdci neposkvrněně čistá, ubitá a udušená surovostí společnosti
a světa, enthusiastka citu a srdce a jeho mučednice. Nic rozryvněj.
šího, neŽ poměr této oddané mučednice k muži jejímu Petru Alexan-
droviči, typu rozumového sobce a farizejského zákonÍka, v jáďe
surového a ničemného, pťitom však na vnějšek zcela správného
a právního člověka, jenž plní všecky pňedpisy a zákony jen proto,
aby mohl tÍm více tfrat všecky, kde podle jeho zdáni je pfestoupili.
Typ' kter1i tak mistrovsky nakreslil také Turgeněu v jedné ze svj.ch
básní v prÓze pod názvem Sobec.

Mezi těmito dvěma lidmi leží kus tajemné minulosti - platonická,
soucitná, sesterská láska Alexandry Michajlovny k neznámému ubo-

hému, společností povrženému člověku nějakému _ jenŽ vydává

ar.**a'o Michajlovnu do rukou muže jejího' jenž ji činí otrocky

.,nt.o.no., a bázlivě pod.danou tomuto raÍinovanému surovci a krajně

iamotibému sobci. Scény, kde člověk tento dráŽdí, mučí a uráŽí duši

Alexandry Michajlovny, jsou plny bodavé a raÍinovaně stupĎované

ok,ut,,o,ii, bolesti zvláště odporné a brutální, pŤi niŽ bouŤí se v čtenáŤi

všechen jeho cit spravedlnosti a jež Dostojevskj. ovládá s uměleckou

vypočítavostí a rlčinností jako málokterj' druhj' básník světovj'.

Je basniti bolesti, nuk, utrpení, ukrutnosti a mučení, ovládá celou

tuto škálu hrťtzy, od.poru a bolesti do posledních odstínri, do nej.

j emněj ších a nej jistěj i vyvolávanj,ch ričinrl vystupĎovanj'ch pravj'm

uměním psychologického v počtu a zváženi nejsubtilnějších dávelr

a esencí citovjlch. Básník bolesti a muk, básník hluboce nervovf, naze

lidskj,, elernentární, krevní, živelnjl, do posledních vrstev, do posled-

ních nejhlubších nervovj'ch a citov:fch základri člověka porně,

nelítostně a hluboce zapŤedenj', mystik ne reflektivnf, ale samj.mi

biologickj'mi a psychologickj.mi Živly svého genia, jeho složkami

a prvky _ takovj.vystupuje zcela patrně v hlavním plánu, v hlav-

ních liniích své struktury Dostojevskj' již z těchto prvnějších a čas.

nějších tŤí svj'ch povídek.




