
K. Šaand'a ze Senčí.c: Bizarní poaiťlkg

Bizarnt pouidkg, druhá publikace páně Švandova, sÍoukne asi poslední stÍny
iluse, jež snad mohl míti někdo po prvé publikaci jeho, .FcnÍas ticklch poutdkáclt, o p.
Švandovi jako umělci, kter chce seriosně pracovati. Uznávám, že pÍes všecku sla-
bost, mdlobu a nedokonalost uměIeckou první jeho sbírky daly se pfece vidět
v p. Švandovi náběhyk člověku, jenž chce něco ťíci, chce sl stvoÍiti svrij zvláštní tÓn,
kter}r šel tehdy proti běžnému plochému proud.u realistickému, pÍedstavovanému
lokálním genrem herrmannovskfm. Myslím, Že poslední moinent byl také pŤÍčinou,
proč v Ir1. lrsleclr, 1893, str. 173 a n. byla kniha p. Švandova pÍijata dosti benevo.
lentně' ačkoliv právem bylo akcentováno, že vlastní umělecká práce, psychologlcká
i stylová, p. Švandu teprve čeká.l

Po Bizarních poutilká.h vidíme' Že bude čekat marně. Pan Švanda doveď se jl
velmi nonchalantně vyhnout. Ve dvanácti povídkách podle měsícrl nadepsanfch
a rrlzn m světovfin literátrlm, mrtv$m l živjm, věnovanfch zahrát p. Švanda staré
písně na starfch strunách: hoÍIrnannovské kornbinace vtipu a rozumové bystrostl
s nevysvětlitelnfmi rlkazy tajemného, záhrobního, mystického a drtsledně tedy
děsivého a strašidelného. Pan Švanda jest epigon HoÍImannrlv. Jako Ernst Theodor
Ámadeus Hoffmann chce p. Švanda mÍslti svět skutečnosti se světem báje, pohádky,
mysteria, duchrl. Jako on chce púsobiti dojmem kontrastu mezi prozaickou všed.
ností a duchovou ÍarrtastičnostÍ. Jako on snaží se klidn$m, pozorovatelsky bystr$m
tÓnem vypravovati věci šíleně rozčilující. Ale u HoÍÍmanna neď to pouhá nevy.
světlitelná bÍzarnost, pouhj náhodnf nápad. U něho stojí za tím vším hlubši pozatlí:
kus duševního titánství, nenávist šosáctva, pedantismu, prar'ldelnosti, stŤtzlivosti,
romantismus d.uše,jež se opíjela hašišem pohádkovitosti, aby mohla se pÍenést pÍes
pňehrady hmoty, atra a světou! názor po vltce poetick!. U něho jsou strašiďa
poeticlrá, hrrlza a děs fornrou poesie. Jsou satirické, jsou to karikatury prozaičnostl
- a proto jsou tak lehké, graciosně poetické. A zťte Je to, co schází riplně pánu
Švandovi. Nent ani mentem ldsníl<. Jeho suchá stí'ízlÍvost a prozaická tupost až bijí
do očí.

Vidíte, že tento člověk je prostíedně vtipná kombinační hlava, která si na

několika podloženfch kamíncÍch vystaví na první pohled nepravděpodobnou

stavbu, jejíž nepravděpodobností a nezvyklostÍ pak s velikou suÍflsancí paráduje.

Není to v jádŤe nic než obratnost vtipkáÍe a anekdotisty.

Cítíte, že tomuto člověku není spisovatelstvl nic než sport. Žádná vnitťní nutnost

Jej k němu nepuď. Nemá vnitfuÍch bolestnfch duševních krisí a záhad' jež si chce

rozluštit a jež chce pfekorrat v uměleckém dÍle. Po citovém napětí' duševtríro teple

ani stopy. Je to jen sportsman. Chce uvátlět v žas ubohé naivní posluchačstvo.

Á proto něco hodně apartrtího, nějakf extra-artikl, něco, co by oslepovďol Strašl.

delnf genre, vfborněl Člověk vypadá pňi něm velmi duchaplně a hluboce, kdyŽ

mluví s takovou nonchalantní ležérností o posmrtnfch záhadách' jako by s nimi
každf tten obědval. A coŽ teprve, když si povoll občas všelijaké žerty s těmi ubohjmi
duchyl Jak je to teprve geniálníl Jaká duševní povfšenostI A jak moderní v době
spiritismu, okultismu, materialisačních medií, theosofie . . . a čerti vědí' jak se to
všechno duševnl gigrláctví jmenuje.

Pro literárrrlho psychologa velice zajímavé je, že vedle tohoto spiritisticko.
mystického repertoiru, svátečního patrně, má pan Švanda i jinf, pro všední dny _

repertoir toto genere od prvního odlišenj: zcela banální a triviální pikantní zboží,
nic jiné, než s jakfm se potkáváte v t. zv. humoristickfch listech německ$ch
i našich. Svrchovaně charakteristické pro tohoto _ soi-disant mystikat Zde ne-
poetičnost p. Švandova prozrazuje se tak tlust,ě, že musí ji cítit každf' i ten, komu
ušla v číslech, kde p. Švanda chtěI blt a u potu tudÍe se snažil bft poetickfm, ku pŤ.
v poslednÍ povídce prosincové. Jak je to ubohét Jaká falešná' nasládlá' z deseti
literámích hrncú pÍevaňoyaná sentímentalital Jak to všecko skÍÍpe falší' jak je to
vodově pusté a nlcotné. A jak je vám teprve, když si vzpomenete, že zté|toŽ péra,
z něbož nyní čtete tu afektovaně pustou a uměle vysoukanou hyperspiritualistickou
historii lásky anděla k nevinné bělostné dívce' jež umírá po prvním plese' četlijste
pťed hodinou - sto stránek pťedtím snad _ zcela běžnou a hrubou Írlvolltu
z moÍsk$ch lázníl

Každému člověku, kterf má jen trochu básnické grac|e, jen stín básnického
vkusu, je do duše trapno a odporno pŤi tomto spojerrí elementr! tak disparátních
v jeden povídkov$ cyklus. Alo p. Švandovi to patrně ani ve snu nenapadne a bude
se asi velice divit, Jak někdo mrlže to shledat banálním a rrevkusnfm. Pomyslí si:
Múj hlupáčku, cožpaksenejmenuje knihamá ÓÍzarní povldky?AneŤekl jsemv rlvodě,
že jsem tu bizarnost tngslně lrledol2 Nevíš, co to je bizarní? PodivnÝ' zvláštní'
nevÍdanf, pÍekvapujícít Neviďš, jak$ básntckf vtip' jaká hluboká idea v tom je,

dostat pod jednu obálku tak protilehlé noty a tÓny? Jak bizarnt _ alro _bi.-zar-nt
(chápeš, tupče, moderní parfum toho slova?) je to?

Ano, na to jsem zapomněl: p. Švanda chtěl a hledal bizarnost. Jaká velikolepá
idea a iak se jÍ dá vyložit všecko _ i největšl nevědomost' i největší hloupost. Nebot
nenl pochyby, i ta múže b$t chtěná, i ta múže bft _ bizarní ve smyslu p. Švandově.1 - [Viz Krltické projevy 1, str. 356_360].



varuj se proto, ,'stohlavá kritiko,,, vytknout p. Švandovi, že nemá dikce, stylu,
koloritu - ba že nemá atri správného Jazyka jeho kniha. Že je samj' nejhrubšÍ
germanismus, že je psána tou strašnou pražskou češtinou bez v ně, síly, pfesnosti
a plnosti - tou pÍÍšernou pražskou češtinou, jež se má k skutečné Živé češtině lidové
jako suché piliny k smolnému, Iesnímu, vonnému dŤívl. Varuj se pověděti p. Švan-
dovi, že dělá ve své knize vtipn které se smějí pácbat již jen v pŤedměstsk$ch
arenách. Varuj se ŤÍcl mu, že nezná patrně správného jména Poeova, píšeli jej
v dedikaci jedné povídky: Al. Edg. Poe (což zrramená: Alois Edgar Poo _ kdežto
Poe slul kiestnjm jménem Edgar a AIIan Je lméno adoptiunítro Jeho otce).

Varuj sel
Má na tebe strašnou zbraů.
odpoví ti prostě: Ale já to chtěI! To je vědom1i vypočten$ eíekt, to všecko slouží

- bizarnosti.

Marcel Préuost: Julinčing udaukg

Jedna z těch bezbarv$ch' prázd.nfclr a pseudosensačtrích knih' jichž lc nám
v poslednÍ době navezli celé Íúry, a které dusí jiŽ lepšÍ práce domáci.

Spisovatel sám není nic víc, neŽ obratnÝ chlapík, kterf nemá pÍíliš skrupulosní
svědomÍ a rád maluje Írivolity - ríká jim ovšem ,,malby soudobj.ch mrav .,.

I(opíruje trochu George Sandovou, trochu Maupassanta, trochu Bourgetá, trochu
všecko, co běhá ulicl. Je trochu romaneslrní, trochu analytickj/ _ a celkem nicotn .
PÍed desíti lety dal se uvésti do francouzské literatury Dumasem synem jako vy.
nálezce,,románu romaneskního... Prohlašoval Lotiž, že nestačí suchá naturallstická
stÍízlivost umění a že je tieba míti ohled i na city a fantasii. V románech jeho netlí
však mnoho ani jedněch ani druhjch. Jsou to vesměs romány ,,lásky.. _ tlovoleno.li
užít tohoto čistého a svatého slova na věci až hloupě nečisté - a p. Prévost provádí
tu starf recept, ve Francii dávno vyzkoušen$ a osvědčen;/: maluje totiž v románech
s velÍkou chutí a per longum et latum smyslnost a neŤest, ale v piedmluvách vykládá'
Že to píše jen pro vjstrahu a z pudu mlavnostrrÍho.

PŤitom stroJí velmi bystré piípady z kasuistiky ethické a iešÍ je vtipem a dialek-
tikou klerikální. Má tak tedy tento Prévost oba elementy, které jej dělají ',moder.
ním,.: Írivolní a smyslné malby a pŤitom katolicismus _ nevyhnutelnJr postulát
v době dnešních mÓdních aspiracÍ náboženskfch. S těmato dvěma elementy uděIal
také kariéru, jakou jen mriže uděIat povrchní a obratnf clrlapík. Je dnes autorem
Ženanri nejvÍce čtenJrm, zvláštnlm jich mlláčkem, světsk$m zpovědníkem, k němuŽ
se utíkají ve všech zmatcích svého soi-disant svědomí o radu. Je specialista feminis.
tick}'' doktor bolestí lásky, velmi dobňe honorovanf sv mi klientkami.

Z tohoto autora dal tedy p. VilÍmek pÍeložit do svfclr Moderníc\ knih po ,,Polo-
pannách', pŤítomnou bezvfznamnost. Myslím, že ie to rrejprázdnější práce Prévos-
tova.




