
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



4t0 ígury, spontánní, teplé, vroucí a prudké, blízké lidu a krvi Jeho, dfchají zvláštnt
teslrnou melancholií kÍehké pomíjejícnosti' těžké osudnosti, neodvratné nutnosti,
která visí nad vším vroucím, rozšuměnjm a života chtivfm. Tragické krise _ němé,
stručné, prosté, ne$vratné jako zákony biologické a proto tak drtící a vzrušující
jako u málokterého druhého autora_ jdou u Goncourt železn;im krokem antického
kata,bez velik ch gestakfikrl, aprávěproto svírajínámtakhrdlo. ČtenáŤpoclťuJe,
jak dobfe pověděl Margueritte, strašnou lítost, Že nemrlže zakročit, zabránit smrti
bytosti drahé, kŤehké a nešťastné.

Po čtvrté: práce Goncourtrt jsou po $tce životné, naplněné životem, leho celou
hybnou, kouŤJcí se, roztŤíštěnou pěnou, celfm rozzpívanfm plamenem. Žlvot sám
šlehá jimi' r5rtmuje je, hoŤí v nich. Ze všech t. zv. realistú francouzskJrch jsou neJ-
Životnější, nejbližší životu, nejsplynulejší s ním. NeJméně symbolisují, nejméně
typisují. Styl je nejméně plastickJz, zato nejbližší uměním graflckJrm _ prchav$m,
rozkvetljm, rozpukl rn a rozrnarnjm liniím kresby, še1$m, intimnÍm a tesknJrm
atmosférám, zjitŤenjm a dusnÝm interiérrlm _ rozstiiklJ,m hudebním akordúm,
rozprchljm vúním ve starfch ztemnělfch chrámech. obrazy Goncourtú nejsou
nikde deskriptivné, nikde samoÚčelné, rozvinuté a kadencované jen pro harmonii
barev a tÓnu. Všude v nich hoÍí těkavÝ plamen postŤehu, pozorování, zachyceného
pohybu, posunu, pocitu, bnutí mysli. Co pozorovatelské bystrosti a plnosti je v tako-
vfcb obrazech, jako na str. 38: ,,Chrám byl nyrrí F.ilomeně mistem posvátnfm
a sladk$m, litulnÝm avážn!m, iako komiztka, kde iste se narodili aneb kd.e iste mÍIouali
suo7ť mal,|cu... Nebo na str.40:,,Měla ráda vstupujíc onen pocit chladu, kter vyvolá-
valy v jejích prstech tuhé štětÍng kropllka u kropence, Měla ráda ten v$par rozžat!.ch
voskovic, tu vúni zhaslého kadiďa, ten zmírající zápach páleného kadiďa a vosku,
jenž zanechával v celém chrámě vŮni uschlfch květrt ve zbytku dfmu.. ... A na str.
41.. ,,A cíti|a rozkošné lehtd'ní' o nešporách hlasem zpěváka, vysokfm, pronikavJrm
a napjatÝm' hlasem hrdelnfm, rozrfvajícím a něžn m, jenž se zdál stoupat k Bohu
iako ohlas kŤížoué cestg.,,

Tímto momentem odlišuje se tuším zásadně stylistika Goncourtrl, i kdyby byla
sebe složitější a subtilnější, od stylistiky symbolistické. Není si cílem sama sebe,
naopak je vjlazem, prostÍedkem, nástrojem, těsnÝm, tl m a neprodyšně pŤiléha-
v$m v$razem života, jeho měnnou formou, formou piizprlsobujícÍ se Jemu, íunkcl
jeho _ ale ne ztrnulou hieratickou jeho esencí, ilusir'rrfm surogátem jeho podstaty.

Jaroslau Kuapil: Memento

Knížka pňi vší povrchnosti zajímavá, poněvadž sleduje určitf myšlenkovf plán.

Namalovat totiž modetnlho Erota, kter!, jak básník v prologu vykládá' je podstatně

jinÝ, než byl Eros antick!.

Jinf byl jsi v Hellatlěl Dár'no, dávno

vyprchaia vúně tvá z vášrrí lidskfch'
posvátnf kÍlž zastlnil slunce tvoJe,
Erote ŤeckÝl

Básník vicll správně. Modernt táska je jiná, než antická. Prošla kŤesťarrstvím'

stala se nervovějšÍ, duchovější, složitěJší, jemnější, vážrrější, bolestněJšl. Y Řecku

byla vese$lm, lehkfm, slunnjm požitkem, požitkem, kterÝ se rycne zapomínal,

rychle stÍídal s jinfm, bez svědomí, bez zodpovědnostl, bez muk touhy a nudy.

Milovati byl akt elementárnostl, akt zdravl, zákon pfírodní. Mukám z lásky, palči.

vosti touhy, rozedranému nltru člověk antick$ by nerozuměl, jako by nerozuměl

sebevraždě z lásky. Spiritualismus kŤesťanskf, kter$ pÍírodní akt povfšil na ethÍckf
_ celá jeho mystika _ celá svědomitá analytičnost _ zpúsobily velikou evoluci

tohoto cltu. ZcitlÍvělá, chorobná je modernl láska pÍedem. PÍtliš individuďisovaná'
jak ji neznal ještě antickf člověk, kterf miloval spíše genericky, ženu Jako genus a ne

individuum' Touto individualisací, která je dŮsledkem kŤesťanské monogamie, stďa

se bolestnou. ,,Není v ní svobody,.. praví básník. Ano, ale to proto ne, že nenl lehkou

a dobrodružnou již. Tento moment je ve tŤech dramatlckÝch scénách _ Tuldkoui,

Romsí a CÍzince _ tragickfm motivem, ač jinak nevyjasněnfm a psychologicky

jednotně nestylisovanfm, Tulák nezávidí novomanželúm jich štěstí, poněvadž

miluje nade všecko vo]nost - ti zde však jsou spoutaní provždy. V tlruhém čísle

Kdosť utíká básník z objetí milenčina, poněvadž chce svobody. Zhnusila se mu

smyslností, kterou v nl sám vzbudil, vyvolal a od ní Žáďalt, Je pÍesycen, odtud

těk. Tělo zabilo duši, jeJíž touhu rozdráždilo v paroxysmus, zhnusilo a pÍece

neukoJilo.
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