
174 tého pro náš duševni Život je tam málo. Starší (r. 1863 napsané) drama Ibsenovo
!"\ry1t"t Ir nu je práce pro historika a psychotoga rozvoje lbsenovského velicecltllcŽitá sice, poněvaclŽ jsou tu jiŽ problémy, jež později rozvtjí a jinak ňešÍ, alemysllm, že mohla počkat na jiné poztlějŠÍ a typičtější prácL lásntt<ovy, ji.t'z pÍekladnám dosud chybí. Nadto pieklacl p. Vrclilického je často chatrn)/. z tušr.eliteraturydobňe byl volen Mácha jako člověk lrluboké snahy, typ vášnivé a opravdové českéduše, ale, bohužcl, jak ukázal nevfvratnč p. Dr. Herlán v,,Č".... ';. iyáan nane;vysnedba le  a  pŤímo Ír ivo ' Ině . . .

Nenl tedy dosavadnÍ bilance, opravtlovf zisk zc ,,Světové knihovny,. pročeskou l iteraturu, právě znamenitá. ČImŽ ovšem netvrdíme, Že podnik je marnya.]ictt}t. Naopak: nutn;y' a mrlŽe také piinést veliky užitek, bude-ti učetněji a opravdo.věj i veden ncž posud.
Prvnlm krokem k reformě musí bft literdrně historické uuodg, žiuotopisy a cha.rakteristikg autor ' jichž práci to ktcré číslo pňinášÍ. ,,Mcyer,s Vottsnticrrcr.;, o pritilevnější ještě neŽ ,,Světová knihovna.., nemajÍ práce, aby pňed .'t .,",iJizi.',otopi.

a stručná charalrteristika autora. Á má toJistě zaklacl .,,. .t...t.čne potňebě člověka.Kd1 m| shánět prostil' chud;l student ''" pi. d"t" životopisná 
" 

liliiog."1i.ka 
".nolou99"J o autoru, jehoŽ práci pÍečetl. A v našÍ literatuŤe často se jich*nitdo ani ne.dopátrá. Jak má se literár'ně vzclělávat obecenstvo, když nevyloží se nlu v}'znama u.mělecká hodnota práce, jeji mÍsto a souvislost ve filiaci jevďa piÍčin, literárnÍchsměrri a vlivtl, stanovisko, oclkucl se má na práci dlvat, oát.,a .. ^,"í ,čit ii ,^-Žlvat?

To je tak kategor' icky postulát pi i  podnicích jako jo ,,Světová knihovna.., Žese divÍm, jak mohl bft pňehlédnut. AŽna Strakoni;kého du;dkdjsou všeckyknizr<y,jeŽ ležl pŤode mnou, bez uvodrl a vysvětlení. Ale právě Strakonick1j a,iiii,;" aon^.
**' 

j"\ takovy rivod vypadati nemti '  To, co napsal v čelo tohotň vydánip. J. L.Turnovskf, je mnoho ďat, cifer a drobn;y'ch vzpomlnek, ate v nejrlriteŽito;siá noau,v charakteristice literárnl a v estetickém a dějápisném oceněníl,1i,n"n.,,.ryto.r," -
doce]a nic. Tak si ty literárně historické uvody nepredstavuju. Z tatov1r,crr marozÍská čtenáŤ.

J, Krušina ze sÚamberka: Starlm Perem

.. Ěada povíclek, charakterov1l'ch hlav i literárnÍch satir a beletristicklch anektlotsvěžtch, piíjemnfch často, někdy i poctivého jímavého kouzla citového .'"Lo r'rulsrduševnÍ analysy (Maňenčin hoch, Lt|ska Petri MaňasaL Na prvnÍ pohled lze v.idět,Že autorovi tanul na duši ten poeticky, clrarakterov;/', tokálně syty a pňitom vŽdyv- ryze lidské jádro vyluštěny realismus Bret.Hart v, a ze tcnio"amJ.i"ty."uto,
stál pi.i kĎtu leckteré Órty p. Krušinovy, že z něho snaŽil se chytit i zvlájtnt tÓnnaivního humoru dob]Ívaného hneď ze srdečné poctivé prostoty, hned z kontrastumezi kulturou referenta nebo čtenáÍe a primitivismem dějstvující osoby, hneclz velikolep1y'ch literárnÍch reminiscencí uziiyctr na poměry ."re 

" 
o's.á"i iioaatekIliadg ). Jak praveno, jsou tu věci živé, svěži, pečtivo a věrně pozorované a zvláště

v clialogick1l'clr partiích s velikott poctivostí a pílí pracované, ale zdá se nám, Žc

i .J io p"ou.. ' ' .í ,  sumární, často anekdot icky s|rojeny a skrajovany, genrovi[ě poin.

iáu""i .."ri,.us je picce jen stadiem v rozvoji Iiteratury drrešnÍ právem pÍeko.

, 'ony'n o pĎi  vší l r istor ické ceně své pÍcce jen podruŽné hodnoty.

Tento gcnrovf real ismus byl  nutny na pfechodu uměnl z ja lového romant isnu

a Íalešné pathetické lŽiiclcální afektovanosti. Genre nlá v rozvoji uměnÍ vŽdycky

i"n ten smysl, Že uměnÍ unikne jím z íalešn:l.ch schemat a stlnri vyŽilélro a ďokoná.

l , , ; t . i ' 'o  ic lca] ismu. Je provisor iem; není novfm sty lem novélro urněleckého světa,

iP nouze polominiaturou, poloparoclií starého styltl hynoucího. Gcnre vyskytá se
".*uo. 

"" 
píechodu unrčnÍ iďealismu v realism, tam, kde pro nov.f životnf obsah

není posud uměr'ného nového stylu, nové formy, nového ttmění a kde tcdy musl

se poáávat bez v]as[ní tvrir'čí umělecké formace, v zkratkách a v spÍše novináiském

nei' umčleckém zpracování. Genre lznává sarna sebe za podŤízena I, zv. uelkému

sÍylu, ltitkám iďealistick1y'm a heroÍck1l'm, obmezujc se dobrovo]ně na vyseky a vf.

stŤižtiy života, jež uvárlÍ do literatury jen více méně jako kur'iositu a jen s onou

zmíněnou t'c'nc]encl podŤízenosti a vícc méně zábavného stňihu a upravy.

Drres však, rnyslím, je dávno jiŽ čas zpracovat pŤimlm, rgzim a celgm uměnlm

nckoncÓného Života všccky jevy jeho v celé zapjaté nesměrnosti o šiii. To je právě

v:/chotl ze genru, jenž jc pouze pŤechodcm a pr.ovisoriem k velikérnu grandiosnímu

rrmčnl lea] ist ickému, uměrnému rrěkc lejšÍmu t.  zv.  velkému uměnÍ klas ickému

a irlealistickému, Že realita ncnazírá se jako kuriosita, nebéie sc z ní více méně

kuriosní a zábavn1f ugsek a ulstíižek, n1ibrž pojírná se v celé zapjaté souvislosti,

v ncsmírné, Íckl bych vesmírové vážrrosti a drirleŽitosti. TÍm jiŽ je'zÍskán filosofick1y'

nebo itlcov1/ piedpoklad ryzího vclikélro umění, cclého vážného a slavného sÍg/u,

t,Ím jiŽ jest ustavcn rea]ismus jako samostatná Ť(še uměni.

V tom směru musÍ jít nutně a pňirozeně rozvoj literatury. Zc stadia genrouého

trrusÍ sc povznést na stadium uměni,  poesie,  st ! .]Iu,Tam jde se osudně a pÍirozeně,

a v tornto srněru i pochybeného kroku váž1nr si více než šťastnfch, obratnjch a zda.

l'il 'c}i variací starého rozvojového stadia, obratn;/ch a slušnych vfkonťt opakují-

cích a cpigonsk1/ch.
Neštěstí naše jc, Že mezi literáty rozmohlo se pohodlné koketování se ,,starJin

pererrť.. Žádn;; jen, probrih, nechce na scbe uvalit odium, že něco chce, Že něco

Irledá, že jcie jinudy neŽ erárnÍ silnicí opatŤenou mftnÍmi domky. Pro bohy jen ne

stát se poclezŤe|lm z neo|ilie nějaké, z nějakélio nouomilectuil To je vlastnost, na

kterou se ve]mi ncmilostivě dÍvá vysoké literárnÍ panstvo, to dělá člověka podc-

zňel:Ím a nenáviděnjnr.  Jak Živ nestane se , ,akadenr icfáhig. .  . .  .  To j iŽ je vt ipnější
okázale tlačit se pocl staré prapory' tŤeba tam vlastně člověka srdce netáhlo.

Nopíšu to prot i  p.  Krušinovi ,  jehoŽ název je zaj isté myšlen bez těchto postran-
níclr point, poctivě, pŤimo a sponÍ,ánně, ni/brŽ jen proto, Že byl vjchodiskem této
asociacc pŤedstav. Pan Krušina snad ntá ve stolku i jiné práce psané novjm perent
a nrohly by b1ft, soudě podle něktcr;fcli partií pŤítomné sbÍrky, rozhodně zajímavé
a 1lozoru hodné.
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