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,,Pan Rais, jenž posud qflučně tuším pěstoval genre uesnicképouídky, pňechází touto prací do genru iineno, totíz Jo ,ouid'kgmaloměstské... Tak.ovy signál stysáti jste jistě již z oficiální kri-tiky, která myslí, ze provádi seriosní"a ovšem ,,objektivní.. sv jričel a smysl, když.pŤečte práci, podá její obsah"" ko.,statuj.arciobjektivně a arcirozšafně: tohleto je malomě't'r.)' í.ionr.tovesnick1il genre' Nanejv1fš dodá ještě, majíJi osoby po-"sto.'ekabáty, utržené knoflíky a mysli-ti .í,ui'o prazano'a.tu|o ;"'.oP. T. pan objektivní kritik, ze ;sou ,,životné.. - ale běda jim,cítí-li.nebo nazírajíJi silněji a op"avdo.,ěji, neŽ takové lidske ,,o,-mdlní n.eutrum, jemuž.-se rita ,,orjettivní kritik.. * běda jim:pak se jim nemilosrdně vpálí cejch",,nep"avděpodobnosti.., ,,v -
stňednost i . . , , ,bizarnost i . .  nebo 

.aotá, ' . . , ,nemožnost i . . .

'J:d'. 
p. Rais pňešel d.o nového genru. Posud kreslil vesničany,sedláky, chalupníky, podruhy; - "nyni 

zač,iná-"lomosiak,, oo-loměšéáky, e*emplare smišená ̂  ,uíi,z"ne, polot,vary a pňechodypoložené na mezi a rozhraní dvou t,ypli: vesnického a městského.Tato pouhá změna látkg, sujetu 
".*a 

ještě sama o.obě p"onás uměleckého dosahu 
" 

,,;;",'"-u. V umění látka sama i*t ,,c"v jádie indiferentni - objelt uměleckého díla neurču;" .i ,' itaosánr, pro něj je predestinován cel;fm sv;im životem, zkušenostía poznáním, jichž podrnínek sám si nikáo neurčil. iatr.o ."-"o sobě není ani pňedností, ani vadou díla. okresl"j.Ji ;;.,'-kovany nebo měšťuu''' 
: 

. zkíižené, froměněno á v složitějšÍskladbu cizími vlivy a živly dife.encované obyvatelstvo městskénebo prrimvslové kultury či prostší, jednolitějsi 
" "y,.isi,,*r.o.

vally . . . je sanro o sobě lhostejno. Kvalita a charakter zde není

zásluhou jeho, n;fbrž sujetu, látky, figur; - autorovi náleží na-

nejv š poctivá, stŤízlivá vloha reprodukce a popisu sama o sobě
v jádňe spiše trpna a negativně normálná, než kladně a činně,

v určitém typickém směru rozrťrzněná a charakterná' Jedině d -

ležitá a v umění vyznamu a smyslu plná jest otázka po uměIecké,
luúrči, tlpravdu indiuidurilné (nebo, libo.li uŽít staršího termínu,

',subjektivné.,) methodě, jakou ta která látka je podána, zpra-
r:ována v jin;il, právě uměleck;f a právě básnick;i' Život promě-
něna, rozsvícena, vytouŽena' Tento a jen tento moment aktivné,
prauě činné, horké a tu rčí transsubstanciace je rozhodn;i. Všecko
ostatní je základné nepochopení uměníapoesie. Kuvšemu ostat-
nímu mohou se utíkat jen tupí filologové, kteŤí chtějí psát lite-
rární dějiny, ale jimž jest ňíše umění a poesie, její vnitňní cha.
rakterová plnost krásy a síly uzavňena na sedm zámkťr a kteť.í
nemohou se jí zmocnit jinak, než docela prázdnou, vnější a bez-
vyznamnou klasifikací podle látek, sujet , obsahri.

Pasivné, genrovitě anekdotové okreslování,trpná reprodukce
klidného a normálně pozorného oka a normálně obratné ruky
je nám vždy odporná nebo po pňípadě lhostejná, aé si vyhledala
oběti v těch neb oněch sujetech, aé je cvičí a pŤivádí k platnosti
rra kultuňe té či oné, na prostňedí venkovském nebo městském,
ve sféňe bažin nebo vysok;i'ch hor.

Ze dvou obraz , jež p. Rais shrnul pod název PúIpdni, je
mnoho této genrově pasivné a anekdoticky malicherné methody
ve druhém, v Skleníku, kter1i je cel pracován tradiční malo-
městskou man1|.rou skoro karikaturně parodující, jak ji známe
zejména z prací p. Heritesov;i'ch. Všecky konvenční schematické
efekty a pointy, cel1i dobňe vyzkoušeny aparát komicky obmeze-
n;|,ch figur, názorťr a citri je tu znova zkoušen ve své nikdy ne.
selhávající a u prriměrného čtenáÍe a pr měrné kritiky ričinem
sv1i,m vŽdy jisté pťrsobivosti.

Mnohem více umělecké, charakterisační, psychologické i bá-
snické hodnoty je v prvním obraze Jen pourch' Zde uhodil p. Rais



skutečně na bytost zr dnou, polotvar a pňechbd mezi kulturoujednou a druhou, j"o'T:-", ;..''z "y|"aá a uniká 1"too.aug.,'..o-van1f a zkaženj, exe1n|1r 
"-l.a"ot'o t,ypu a zachycuje se pňíživněna typu druhém, 

"j i1é 
kuliuňe, pro jejíž slabé a špatné it.a.,tyje svojí seslabenou bídnou 

"h".;kh';apňeďurčen.Taková jestKatink"""."'"jj:#:TJ"ť,Tť:.*:ffix:
sobecká, prázdná a zrridná bytost, která uniká a protiví se všímzákladem 

|'y- poctivému, t".ao-", pevnému ethosu selskémustaré patriarchální poctivosti 
" 

.o,r'oa,'o.ti, p.o,ioto l pri.,'o.tia utíká od tvrdÝch 
'a 1.vzích typti muže 

" 

,oi." 
ao .i)i'|..uao-Irultury, do měsla, k čiověku oir"re-u a bez pevně leptan;fch]inií charakteru a mravního názoru, Jo ta*,.ir.o a zvrhlého mravua zvyku velkoměsta,.v němž stává se konlrubinou.

Zde uhodil p. Rais na problém, ili..;' vrhá další perspektivu,zde ne.okresluje pouze urtite figury, zde Jest daleko blíže uměnía poesii, poněvadž staví a tvo{tgpg, v nichž jsou zhuštěny celécitové, kult,urní myšlenkove p.oJ".],'" ,iš,w." ̂ . ffiT",.u"již od pouhé ploché genrovitj pipi"i'e 
" 

více méně vtipně vystr-kované, trpné drobnomalby _.zde blížíme se již k opravdovésíle a poesii charaktero.,o.ťi 
" 

typio"o.ti v té ,,át,, ai,ou ,po,.nlch suět a ltultur jakou je setkáni naaovito p*z"ě, ňffi,.r,'oměkké a zrridně rozp\i.zlě Katinky sa starym otcem, Irter;i jesama krystalisace starého ryziho,",Áoa,'o 
" 

t""aa."y|j"ton"typu a st,arého ethosu, ryzih-o a určitého 'ako pevně, nerichylněa démantově rytá linie na deskách 
"ar.á".i 

a pňikázání sinajskych'Z,de ciLime, že u p, Raisoui dfíme bd';;;, pozoruhoclné silg,básníkcharakterovosti a ''l'.TY, básník i.;i.n osudn1fch a velkolep;ichsrážek a boiti, bolestn;ich pr..oa,i,'to- , tŤíští jedné kuÍturyv,druhou, jich proniká"i '", oarisova"l, znetvoňování a zrťrdrio-vání . . . všech t,ěch tajemn;fch a diskretnich vlivri mezi charak-terem individua a mravem určitého ristňedí a t,ypu kulturního.Pravím: d/íme, poněvadž nepňišel p;;; k phému uměleckémuuvědomění a vfrazu, poněvádz ,,"dos.l posucl té plné a gran-diosní formace, jako poiŤebuje a si zaaa jpo,.o,,adž je posud dusen

tou genrovou methodou a tím anekdotov;i.m pointováním. Ale
nic nám nebrání, abychom nedoufali, že jednoho dne dobude
p. Rais z Lěch šachet rudy, jež v nich je pohňbena, a vynese její

ryzí kov na pln1i den. Nic nán nebrání, abychom nedoufali, že
vycítí všecku tu tragiku a osudnou hloubku zde skrytou a zavňe
ji do ryzích vykvašen;ich linií veliké, slavné poesie, zbavené
všech pr1i realistick1|,ch, ve skutečnosti však jerr stŤízliv1ich, ma-
lichern1ich a titěrn1ich strunek.

17. 4. 1898




