
64 rovnym sloveru zad;iichané vzponrirrl<y rra dět,ství Y roclrré r'si
jsou z r. 1892, pi'ísná, vysoce zá]ronrrá a urrrělecky uspornir po-
r.ídka Stť'er,íčky z r' |905. Tímto dvojím clat,em jesl, clobŤc opsťrrr
auLorčilr unrčleclr;l. rozvoj' ktery se pěkrrťl a zdrobnčIe zreacllí
i r. ťrzké zítLocc této rnilé. lti 'ásné lrnížlry; uurt\lec:ká cesta aut,ot,-
čitra vede ocl detailu k celkrr. od bo]raté l;arvy k pi"ísrré lirrii '
Ji zátkonné lionrposičrli ]rr'áse. SLievíčliy, čbyi.51.1.,.'ov,'lr prítce.
jesť snacl rrejdokonale.jší, rrejurn;.1.61,iijŠí nrenŠ[ por,idka česlrri.
Nenrohu se ji dost rračíst: strtrční jalio balarla, scl,ť'ertá a tispot'tr.i
r']iresllě a jako balacla vystu1lrior'iltvající sr'rij clěj a oclsLavctrjící jej
r'efrénetll, plrrá st;.lovélro partrlelismu a tvárné síly, jest z běclh r,ziitl.
n. ch clolronal.lclr věcí, l'nic}rž není slova zb;,fgčného. ]<c{e r.šeclrtl
st,ojí na svém jeilinečrrém rtrÍs|č, ]icle nernrižeš polrrroul' čárkotr,
itbl'snepot.rršil cel]ru. \IŠecko pr'osté, r.ěcné, pÍísnť:. zá]ronné, ttuttrti
a stj.iclnlé _. a právě proto -qnacl tali mys |,er'iosrrí. Včc prrihleclrlá jako
r.oda ve stuclánce. ale dna tak lehce rreclosáhneŠ. V této rnalé
prtici má autollra vio zá]ionného cítění uměleckélro, víc tvárrrého
sm;,slrt než mnoh;i7 nroclerní česk;f dramatik r' celovečerní ]rile'

I ostatrli práce jsort napsány zvláštrri silotr Lvárrrou, zákotrnou
]irásou čistého nťtzot.tt. s jasnotr trrčit,ostí, kLerá jest, clarent clu-
r't':rného poznárrí; jest tu nalezcrto na nrnohyc:lr str'an]rťrch po.rle clrrí
Liché a cuclrré slovo' oproštěné ocle l,šeclr struselr ttměleckéhtl
procesu tavíť'ského, odhmotrrěné ocle vší artist,ní r'irLttosit,y, v;.-
r.ážené r' nair'ní libeznost šťastné samozi.ejrrrosti. Je.li v berl
(,í.eba porážet bezduchou Írázi o estél,stvi, liLerou polrazují otl
rrtll<teré cloby lit,erární zloba nebo kriticlré rreclor.rctvi pí Sr'obo-
t{ol'ou,1 tato lirrížka r'yvrátila by ji samojecliní z lcoi'ene' l,Íusí
ol.evi.ít zr:aIr i literrirním slepcurn.

KníŽ]ra pro dr'ojí clruh čterr{ri|ťr; pro čLelráňc ztlela pt,osIr|l
:r' naivrrí, liteití Žijí čist;y1m trázorern l.ěcttÝm a mají, šéastní a bla-
Žerrí. dáno umělecké citčrrí dartlto, ncl.ildouce o totn, a plo dtrch'v
l<ultivované, ktei.í se clobrali t.rnělcclié jistoty lrtizrrí sourlu a nt.š-
lenl<y. Pro děti a pro umčlr:e.

Quirlo ilI. Yyckoěil: illodré hrlr.y

Špatně poc]ro1'rená realrce proti naturalismu ilť.irresla trárn ť.adu

rrestravitelnyctr plodťr; z rrich nejodpudivější, alespoĎ pro rnne,
jcst žárrr pohádkov;.i, vlastně pseudopohádkoq.i: pohádl<a vy-

l.ozunovaná, dekorační polrádirové schema, nalepené násilně rra

rrějakii zcela běžn;í, banálrrí pňíběh, jeliož chudoba a trivialita

byla by jinak každému patrrra _ pí.elepíš ji l'šak polrádlroq|'rrr

pozlátlcem a zaclrrÍnil jsi ji, tak alesporl rozurnuje rre uměleckir
ttroudros b, ale pseud ounrělecké clrytráctr'í. Pohádlru, clpravdovou
pohádku sbvoŤibi jest nade vše těžlré modernírnu člověIru: po-

trírd]ra žádťr věi:ící, nair'ní duše, nenahlodané, celé a oddané, cluše

zalitÓ šťastnou básnic]<ou milostí. Pravá po}rádka žáďá stejné,
la-|i uěIší stylové jednot,y než pŤíběh moderní: všecko hmotnrj
rtrusi básnilrovi byti jen zkamerrělou iečí světa duchového a b{-
srrík tnusÍ míti lrlíče, kťer;frni dovede otevŤíti ustydlti ledy a tvrdé
kory, pocl něž se utelrla mythicliá krása i nrotrdrost. Z moderrríclr
tlrrchťr jeclirr snad l\ovalis, duc}r olrť'ídlen1f ohněm i nadějí, rrrčl
cluši dost leh]rou i lrrclirrtlou, že neužasla pť.ed žádri;;.rn tajern-
sLvím, n1y1brž žila clťrvěrnč s ním a v něm, dfšíc je tak pť,irozeně
a sanrozi.ejmě, jalro rrry rl;fšerne vzcluch' Největší většina básníkťr
pohádlioviich neprovozuje však nic víc než velmi studené ť'r,'.
ttrcslo více rnéně obratrr1fch ru]rou: oblélrá v poirádkové relir'isity,
v polrádkové lculisy, v pohádkovou garderobu, v pohádkov;ir slov-
rrík pť'iběhy a děje, lrteré nejsou posvěceny žádnfm ohněm a nej-
tnéně již ohněm toho lehčiho, ptačího, okŤídleného života, lrter1irnr
jest prťtr,č žir,ot po]ráclkov;i'. Z nich jest p. Vyskočil. Co podal
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66 r, t\{odr.yclr hut'tiolt, jesL jerr zvěíralá rlelror.ačni šablotta, slylrlvri
potpourri. Pan Vyskočil jest jakfsi liLerární Muclra, jen rnenšího
talentu: samé rnraky vrlrajících holubic, lesy lil i i, srrčžíci zlatrl
hvězdy atd., a to všechno má jeden jeclinf čel: zakrytprázdnou
hluclrost jádra, oklanrat o lroustrul<tivn1fch absurdnostech, o rrc-
prornyšlené liorrrposici figur i celku. Pan Vysliočil konstruujc
tť.ebas estetickou královnu Ismenu, bytos|, čistou, andělskou,
-spiedenou z rosy a ranních červánlrri a|d. (aclorace rrestojí pana
Vyskočila mtroho a není skrblivj v tom smělu), která pěstujc
racionelně kolern se}.le lásku a umění, ale sama chce z stati rre-
dotčena vášní. A tébo anclělslré byt,osti napadne ná}rle pokoušeti
zlatotepce Tyrtasa a svádí jej opravdu - jalro stará lrolrclta
(str. 39)! To neni pouh;f náhodny lapsus, to jest absurdnost ]rolr-
struktivná. Nebo vezměte Myrtaeu. Čisté, nedotlinuté ditě hor,
lrteré rozumí pr;il hovoru strom i vod, k něrrruž vine se všecka
zvěŤ _ a toto dítě stojí obnažené rnodelem satts g6ne a beze všeclr
rozpalrrl jako Ťerneslná moclelka muži-sochaŤi, s nínrž se jedllou
náhodou setkalo! Což nevidí pan autor, jakou nepoc}ropitelnou
a odpornou perversitou musilo by bft pňírodrrímu človělru rrěco
takového! I prostě fysiclry jest něco takového nesnesitelné clěv-
četi, zvyklému pobíhati celé dny lesy! Nlálokdo z našich lit,erátťr
ví, jaké trapné a umrtr'ujíci zaměstnání jest modelliování!

Nejednota stylu jest patrna již ve věcech vnějškoqfch: pť.ed-
stavte si jen gotické město, na jehož valech pŤechází ,,železllá
stráž s těžkfmi krun1irŤi a ostr]fmi, dlouh1imi kopími.., ,,S bron-
zoqfmi pŤilbami s hrubě prosekan1frn hledím.., a v tomto lněstč
sochaŤskou dílnu se skleněni/m stropem, hornim světlem, a v ni
sochaňe, kterf cití a myslí zcela moderně, vyjadŤuje se moder-
ními Írázemi a ,,bojuje o své dílo.., jalr se Ťíká dnes již běžnč'
docela po dnešním a po našem! Tu začíná literární offenbach!
Travestovaná opereta!

Pan Vyskočil snaží se dáti své práci ovšem jakfsi ideovf náLěr:
chtěl postaviti život v pŤírodě, život, žit,y ve vesmírné harmonii,
jakfsi život, očištěnf spŤizněnou láskou všech a všeho, proti
městskému žir'otu, proti jeho zvrhlé civilisaci. Mrlžeme nechat

docela tuto thesi s pokojerrr a rretliskut,ovaL jí, neboť neni ničírn

více v J<nize p. Vysliočilově než vnějškovou dekorací. Myrtaea,

ukázal jsem, rreliší se nijak od kterékoli rněstské koketky, a cely

romíttr p. V'vskočil v neni víc než běžnf rnodelkov;1i rornárr, jak

,iest drres již ošuntěl;frn žánrern morlerní románové produkcc.

Jest tu nejprve čistri clívka, lrterá inspiruje umělce a por'znesr: ho
tal<, že vytvoť.í to vytoužené arcidílo, ale pak pŤijdou ]<e slovu
sporlní polohy duše i těla a nalronec pŤesycen1f urnělec opoušt,í
svedenou dívku _ samá banalita, sarnt.t fable conv,enue, samlt
parfumor'aná lež! V1ftvarn;f umělec, sochaŤ., rnalíň, sLává st:
v poslední době častěji a častěji rekenr naší beletrie; jc v Lorrr
rnÓtlní rnarota, která pi.ejde, jako pŤešli loupežníci; ale béť'e-li si
je již beletrie za relry, musíme žádat, aby jí byli čímsi vic než,
vycparr;.imi terrory a divadelnírni loutkami;mluvíJi se již o unrě.
lecké tvorbě, nesrnějí se psáti o rrí nejotť.elejší Íráze. Všecko, l't,
rlor,ede r'ětšina našich beletristťr posud povědět o vytvarné práei'
p<-rdobá se totnu, co Ťíkal americli1i zerněpis pť.ed padesáti letv
o obyvat,elíc]r stŤedrrí Evropy, Lot'iž že se živí hlavně rnydla-
ť'ením.

A ješt,ě jederr bod. P. Vyskočil touži po zjemrrěrrí erotickéirr
a pěje po troubadoursku extatické hymny na krásu, 'r.yjimeč-
trost, zázračrrost ženinu. Panens|,ví jes't, mu mysterium rnyst,erií
a nenapÍše tolro slova, abY hnecl nepostavil kolem něho jako
liomparsy legii archanděl s kaditelnicemi v rukou. To je rnystika ,
které prostě ncrozumím: Íetišisrn, stará pověra. Panerrství jest,
v;ivojové stadiutn, které nrá své kouzlo jako stadia ostatni, nic
vic, nic míťi; ncvčdomost není ještě ctností. To již mystika Mae.
tet.linckova jest rtekonečrrě, nekonečně dál! Nemám rád brutalit"v,
ale než talrcué elože na ženu, to raději brutalitu; myslím, že by
ji dala pŤednosl, i každá p.",,á žena! Dvornost není ještě jemnos|,:
jenrrlost se nedá rrryslittez mužnosti, bez síly. A zext,así p.Vy-
sroctlov;fch prokultuje pŤÍliš papír. . . i staré čertovo kop1ftko:
galantní hňíčky rokokove. lioiato a porÍ ním známá,- starti
t ,váŤ. . .  ach, táIr stará. ta]r známá!

Psána jest, kniha p. Vyskočilova, jako jest, rnyšlena: hladce,



pal..ťunovarrě, titěr,ně, por,ídavě, s[uclenč, nechat.alrLerrrě, ocllo-
ženě. Moderrrí fráze básrrickít má clnes takov;f repertoir! Tolik
metafor, včera snaď nov;ílch, dnes již odložen;í,ch a otňel;fch, běhá
ulicí. Každé substantivurn má u p. Vyskočila své epitheton;
1l. Vyskočil sálrá pro ně clo pŤíhrad jalio Lis]caĚ pro typy;IeŽí t,anr
hotové, vyzkoušené.

Jest, několik lepšícir rníst r, knize p' Vyskočilově. Ale pŤeclně:
rrejsou tarn, kam klade p. Vyskočil těžiště své l<nilry: nejsou
v,,horách..,  jsou ,,v rněstě.. ,  vjehobalrchanale, vjeho orgi i .Zdá
sc, že p. Vyskočil bud nezrrá své for.ce, nebo ji zapírá a znásilĎuje
pro velmi pochybrr;fi idealism. Jest nejerr škocla, ale dnes, v clobě
moderních arralyt,ikŮ, í trochu směšné, neviděti do sebe. . . A po
druhé: stačí zaclrrárri| knihu? Nebo alespori autola pro bucloutl-
nost?

E,.rn lakgfu6rc: GesehiehÚe ďer čechischear

í.rt"-"t''r: eil Aríle Nováks [}ie čechisehe

!'iťer.aÍur ďer GegenwarÍ

Ú 96ti

Nesnacln;Í riděl, nikterak záviděníhodn;1i, pŤipadl pp. Jakub.

covi a Novákovi : zprostŤedkovati národu, jehož historiografie st,ojí

na strrpni velmi rictyhodném, ve sbírce, která pÍinesla mimo jiné

,,'n-"oité práce Briicknerovy o dějiriách literatury polské a

ruské, na prostoŤe pť'esně a skoupě vyměť.ené tvárnfm a barev-

n m slovem vědecky spolehlivy obraz našeho celého v;ivoje

liierárnílro od začártkri do dní posledních. K obtížírn, které jsorr

r'látce sarné, v zvláštnostech a jed.inečnostech našeho literárního

v;/voje, pňistupují pŤekážky vnější, hiar'ně ovšem ta: psáti pro

obecenstvo, u něhož nedá se pňedpokládati ani nepatrná znalosL

materiálu. obtížného rikolu, jest tť.eba toho pÍiznati otevŤeně,
zhost,ili se oba autoi.i čestně: dějiny čes]<éliteraturypresentují se

ve sblrce Amelangově dťrstojně; s látkou svou zápolili oba autoňi
pocl,ivě, nikcle neni stop povrchnostinebo neznalostivěcné. Nejsem
Irompet,entní, abych souclil o všech partiích práce páněJalrubcovy,
]rt,erá sáhá ocl počátliri naší literárrrí lrultury až clo r. 1848, ale
rloveclr'r posouclit jeho nretoclu i zpťrsob logického členění, jeho smysl
lristorickf i umění portréLové, zprisob jelro pť'ednesu i ráz jehcl
lrodnocení; elovedu posoudit nadto i do detailú některou partii '
kterott zn(lln z vlastního gtuclia. Neni poch-vhy, že jelro metoda,
stŤízlivě r.ěcn+i a spíše analytická neŽ evokativná a inttritivná,
zprlsohilejší šetňiti kulturní a sociální podmínky vznilru děl liLerírr.
ních než proniknouLi jejich vlastní hodnottr uměleckou a estet,ic.
korr, jest zcela na místě v drrbách s'barších, pŤi nichŽ pŤevládťr
záiem filologickÝnebo kulturněhistorick-v nacl zájrnem estetickfm "




