
476 podniky. A zvláště takovj podnik, jako je Krittcká knihovna, jenž v první ťatléměl pťinésti pÍe kladg suětouého ulznamu _ takové, jež nárn měta aÁvno iiž.etadeniesama opatŤi,t.
Já v tom neviděl a nevidím tedy, opakuju, nic nečestného a špatného, Žo patrPelcl Žádal o podporu Akademii. Já sám skutečně nadiktoval jsem mu i žádost _

žádost formy naprosto d.t7stoiné, kde je vylíčen program a kol Knihovny (Íá sámpÍed lety pii zďožení jejím jsem sestavil díla, jež by se měla pňeložit) a Její á iežitostpro nás. DÍktoval jsem ji p. Pelclovi, jako jsem mu diktovávalrnznlji,,á,x.ipt"
administrativnl _ poněuadž mne za to prosll. Buď plle nebo ingeniur4 jeho byvalytak nepatťny. Prosil mne i u tomlo pŤtpad.ě' (Že bychho ponoukal k tornu sám, abyzadal, je prostá lež. A nejapná k tomu: Jak! jd měl na tom interes, dostane-li panPelcl pod;e oru nebo ne? Dělil by se b val se mnou o ni? Poskytl by mně z nÍ pro-centa? I\{ě1 jsem z Iftitické knihovny něco, než normální honoráŤ za pňeklad Hen.nequina?)

opakuju: to všecko je vedlejší, to jsem nevyt$kal.
AIe to jsem vyt kal: kÍíd.ouat minulost, od'uolduat jÍ, měnÍt barou kvt)Ii té podpoíe

|euilletonem PoIIíce uerso.
To je punctum saliens o!ázky. o to se jedná. A toho se ani nedotknul pan Pelcl.Neporozuměl ani, oč běži.
5. Napsal jsem v čelo tohoto čIánku: posletlní od,pouěď! Neodpovídám již vícev té věci p' Krejčimu a Pelclovi. Ať lhou, vymjšlejí, ÍantasujÍ cokoliv. Ukázal Jsem,jak polemisují tito lidé. Jsou zamotáni pŤÍmo v pÍedivu nesmyslú, podezíránt,

nepravd.
Á nic z tobo ze všeho.
Špína a hloupost.
A hnus, nepÍekonatelnf hnus.

Praha,21. srpna 18g7.

Fr. Herites: Nduštěug

Deset povÍdek a obrazú známé fagony heritesovské. Maloměstské genry zdánlivě
jen realistické. Ve skutečnosti spíše kombinované, fabulované, v5nnyšlené neŽ pozo-

rované a intuicí psychickou docelené. Heritesa pokládají u nás dosud za pŤedchtldce

realismu nebo dokonce realistu, ale není než skromnější, tišší, nesmělejší romantik.
Řekl byclr romantik politj. již studenou vodou a vystŤízlivěl$. Romantik s ustŤiha-
n mi kňídly. Romantik, kter se neodváží velikJ'ch, smělfch a silnjch Íantasií, ďe
kterÝ rád hňešl v malém kradkem: karikaturou i sentimentální plačtivosti, leností
a plochostí pozorovatelskou, netečností a tupostí psychologickou. A musír:r vyznat,
že tyto malé a šosácké hŤíchy a vady jsou mi více proti mysli a musí bfti každému
literárnímu kritikovi, než velikolepé bakchanalie ror.nantick$ch Sodom. Zce|a pIi-

rozeně: charakter htedá literární kritika na spisovateli. Kde není charakteru, není
možna ani plná a sytá charakteristika, YJ4)adne jen negativně.

Proto je tak obtíŽna také charakteristika p. Heritesa. Jisto je, že nenáleží uměnl,
že pohybuje se na hranici mezi nouínáÍstuím a literaturou. Nejlepší jeho věcí jsou

malé náčrtky, stručná causerie, skizzy narychlo zachycené s kusem melancholie
nebo neškodrrébo sarkasmu. Kde rltočil na veliké skutečné umění, kde chtěl chytit

tajemn$ a Nubokj mrak životn$ch jevrl v celé tísni a složité tvrdosti a naléhavé,
dusné vážnosti' kde chtěl vniknouti do složenÍ lidské duše, do temného kotle jejíbo

varu, kde chtěl čeliti skutečnfm záhadám a problémúm života a svědomí _ zločinu,

vině, vášni - tam podlehl bídně a žalostně. Stvofil jen suché, nudné a mechanické
riihrslÍicke, kte až studí svou falešnostl a dutou prázdnotou. Tak v dramatě, tak

v románě, kde všude se ztroskotal.
Podat v objektivné síle, slávě a hrrlze Život, ten tajemn$, složitf a záhadnf pro.

ces Herites nedovede. Tou těŽkou cestou on nedovede jít. ona vede lr Sflnze, a krev

a kosti Ji znamenaly. on Jde pěšinkou, a nejčastěji ani nejde, sedne podle cesty

a hraje oblázky, které nasbíral, Není umělec tvťrrce. Nemá odvahu, vědomí záhaďy,

hr zu osudnosti a tragičnosti. Není oseur, jak ňíkal Beaumarchais.
, Nenl ani humorista, poněvadŽ humor pÍedpokládá zvláštnÍ názor světovf' Jest

id.ealismus a rornantismus obrácenf na ruby. Humor pÍedpokládá básníka hlou.

bavce, kterf sestoupil až do rttrob Žiyotaa Duše, poznal ustrojenÍ světa a běhtl jeho'



478 ale z hloubky.u:u..}":n."n jejlch tragičnost a osudnost. Humoristou dovede bÝtJen básník ideov$, hlubokf potupeo, ítu.y sestoupil ao ,rt"oniu,nného moťe...a vyplul z nich. Herites mÍsto humoru podává ,o.o!át i.r,o, ruíto'.oáhraŽku: &ari.kaluru a sentimentalitu..Jak často 'tytiii ,: oba tyto p.'I."r el"t pňirozené je totobojÍ je vyhnutÍ se.objekttvnosu u .iru ii.,r,e a celosti života. obojÍ je život ochu.zenf a zpitvoÍeny, je život ulehčenf, 'J n1""::.l".hopenf, život, jemuŽ se uhnuns cesty z bázně, že by Je zardousil;pr.j.'. obojÍ je 
" 

p"a..".e.u .i JádÍe protivnéumění, v podstatě a jád.ru mu oapta;ici. a pravě zae, právě v těc}io tiniíctr a mezÍchJe doména Heritesova. KarikuJe a sentimenta]isuje * tak se dá neJlépe charakteri.sovati. A sice: obojt současně. Je to zvtástě aútezito, jak u 
"ěh;;;;;,." 

prvky sou-
fi1;::.}[:*gicky: 

jako rub a lÍc' "ru-i" p.:.' lásky a,,.',a.,,i.ii. eru oboJí plochf,
PÍítomné práce jsou.také s toho pole. Jsou to spíše práce novináňské neŽ bele.tristické _ tat r11!í,.krotke 

" 
šá;-J; to'vsecko. vš-ecko chyceno jen v nejnut.nějších liniích, známÝc'l,hotovfch, r.i*il.zi na dlanÍ' Žádné tuhé, sukovité, těžceleptané flgury. Žáan'i ton, tte"y ly,e.liá" .,,"oo"n' a chytil v něm a visel. Nic než

ill1téj....:ly'T*1#xTj*{:il' o.'.i i'"o - n e ty'"*s.' l " io "'n u^, a tu ch a.
Jen jednou, u."."|Ť, pokusit se o ně p. Herites v těchto pracích. Y Ne prosné(str. 130 a n.) a v,zi-e1elnt (str. 137 

" "j' 
., prvnírq pÍÍpadě maluje smrt ubohéutjrrané matky, v druhém visi, hatucinaci,m|a.d'.é ženy,které se zjeví umírajtcí mile.nec v měsíčním světle. obě čÍsla stojí .," .u*e hranici mystit<y.-p"o i..it., pfinesltu patrně oběť MÓd'ě, k n íž_tÍebat;";;í-.;L j.ou pru". paoiiu.r,o*i citlivějšÍ,

t|'"l"' trlíx|Ale 
dopadlo to ''"st".inu]rak stňÍziivě 

".;i;;.u*""ě. Ne, než
tak ovÝ ritát na'#; :'^Tí1": i",1.i!l,o.""u 

do mého " p oror."ui ao méh o, n e ŽtymalédÍevěnéngo"l.y ; j;"';;."#xiil:'*":::.T::tr*i'"Ťlliffi :;v nich pňes všecko, co se. dá namítat, nuu* il..a poesie stŤÍzlivé intimity a zam|ženémelanchol ie,t iebavyvětranÓ,".uoí*é"ir."c"netesknoty'

Eilmond a Jules de Goncourl.. SesÍra Filomena

Jeden z nejstarších románú bratrrl GoncourtŮ, také ne nejindividuálnějšI' ale

pŤece krásná, ryzí, k smrti hluboká a teskná práce a in nuce celí pŤíští Goncourtové.

Potlstatné znaky jich umělecké methody vidíte tu a mrlžete je zde již studovat.
PÍedně: žíootopisn!, monogra|ick! zprlsob koncepce a komposice románové.

Ne vfseky života a živottl pÍerjvané' ryvkovité, sestavené v umělfch episodách,
kvflli pikantním dojmúm osvětlení a seskupení, nlbtž eď! jedinf život v složlté
ptnosti a nervosním roztŤepenl a tozzáŤen|. Životopis tndividua, monografle lictského
rodu. Zde monografte jeptišky-ošetÍovatelky. Goncourtové pÍi vší péči k prostÍedí
a okolí nejsou pŤece sociálními íanatiky _ naopak: jejich osobyjsou individuálné,
jedinečné, vfiimečné. Mají svúj zvláštní akcent, tÓn, spád a sklon, barevn od,stín
a citov$ dech' kterf nelze svésti ve vliv prostledí, okolí a vfchovy _ kterf nemá
pasivni reÍlex jeho - nfbrž něco ryze svého, jádro osoby, jehož nelze dále rozanaly.
sovat. Tak také u Filomeny. Nervosní, rozmarná, pak sražená a plachá, konečně
oddaná a klidná a herolcky rnužná - tak rozvíjí se pŤed vaším zrakem až do citové
krise, kterou prochází v druhé p li knihy. Vnější vlivy prlsobÍ na rozvoj vnitňní, ale
tento rozvíJí se a zabarvuje i svjm vlastním rytmem a tempem.

Po druhé: postup malfmi zcelen mi obrazy, psychologickfmi náladami, detailo-
vanlmi krátce ÍfunutÝmi a jemně rozptylně broušen$mi kapitolami, které mají
rikol drobnfch, charakterisačních linií jako u portrétrl. Táž trpělivá' laskavá, pomalá
práce postupu ůžasně bezpečného a jistého. Totéž pÍesné vržení lokálních barev
a tÓntl, které v perspektivě dávají celkové náladové kouzlo atmosÍérické'

Po tŤetí: hlavnl flgura bytost kiehká, subtiln|, rozmarná, bytost po vftce nervo.
vá. Tyto ffgury jsou vlastním typem Goncourtú. Urnělce, d'ěti i ženg malovali
nejlépe, nejs1těji' nejšťastněji. To je jich umělecká ŤÍše' v nÍŽ nemají soupeŤe. Zde
dovedli zachytit pŤemetnost a tíseĎ dojmtl a vněnt , polostíny a polosvětla, tuchy
a sny jerruré a roztfesené jako hopkujíci ptáci' pružné a hblté jako tančíct nouchy.
Figury, v nichŽ rozmar' lehkf' kouzeln! a básnickf vznět, naivnost a náladovost
dětská, vlhká a svěží stfká a zvrae| se v hlubokf, němf a podmračn stesk zmtzače.
njch, poškozenfch a k nevyléčení nahlodanlch, v tajemné a zákeÍné vadnutl od
koÍcne, v otravu mÍzy a šťáv' v ochrnutí, ristŤední, tajemné a nevyléčitelné. Tyto




