
Ž.9 FnanÚišek odval|| r Joris Kanl lluysmans

St,ut.lic p. odvalilova nepodává víc rlež jalrf tak;,i živo[tlpis
slavného ,,rnystického naturalisty.. francouzského a tlost,i po-
tlrobn1ii obsa]r jeho hlavních děl. V;|'znam jeho tr'orby v roz.i.oji
moderního citu náboženského vysti}rnouti však nedovedla; kdc
rná clrarakterisovat literárně nebo soudit esteticky, utíká se
l< cizíin soudťrm a v;Írokrim a opírá se o citáty často velmi r'r1z-
norodé i rriznotvaré; kde narazí na jemnější záiradu psycholo-
gicliou, mirre ji, rrepochopivši ani jejího dosahu. A pŤece Huys-
mans zasloužil by si vykladu mnohem hlubšího1 _ i upť.ímněj.
šlho, a zasloužil by si ho právě od katolíkri; náma}ra ta pňinesla
by jim i kus cenného sebepoznáni. To, čemu se Ťíká konverse
Huysmansova, jesť zjev pi.íliš složit;f, aby se dal vykládat ta]i
prostoduše a Íormtrlkami tak huben;fmi a chud1imi, jalro činí
p. odr'alil. A pí'ece pověděl sám Huysmans tolik o svém vrritŤním
žir'otě, tcllik tornu, ]<do urní číst! Jak vyložil a popsal Huysmans
sám svrij pŤerod nábožensk11i, obrodu své bytosti, cení s psycho-
Iogického hlediska r'elmi vysoko - a právem! - největší snad
moderní Írancouzskf historik náboženského citu, Fortunat Strow-
s/rt, v druhé části své knihy Pascal et son temps (kapitola VIII).
ovšem jsou značné rozdíly _ a rozdíly pŤíznačné osobárn i době
* rnezi konversí Pascalovou a Huysmansovou: dovésti jich vy-
sledovat, znamenalo by jiŽ dáti pevn1i podklad této práci a uči-
niti ji poučnou a hodnou čtení i meditace; znamenalo by také

,,.,.:lrouili a r,,slčLlili již zpťrli pr'rlblénr Huysrrtarrs v. ťo všecko

i"š."' :".t rrad sily páně odvalilov;'. Pan autor rněl jistě dobrou

u,iii, 'L schází mu hlavní podmínka pro práce tohoto druhu:

.".,"r'otosi"ká intuice, zkušenosti vlastního, bohatšího a silněj-

í'"t'o zi"o"tu náboženského, zrak pro vnitŤni drama. Jalr necítí

..,. oavaut dosalru toho, co píše, projevuje se co chvíli prozíravé-

iru čtenáňi zptisobem, kt,ery skoro odzbrojuje _ t,ak jest naivni.

Na str. 36 riapíše tÍebas p. odvalil: ,,obratil se konečně na tu

Dro,I)ou adresu, na náboženství a na církev... obrátil se na tu
'.].nuou 

adresu! Takto po kupecku a obchodnicku"vyjadi'uje se

p' odvatit tarn, lrde jde o nábožensky pŤerod, o vnitť.ni duševní

.l,",.,a! Co scházi p. odvalilovi na vnitŤním procítění a promyš-

lení, nahrazuje rrizn; rni flosliulemi, hlavně cizími slovy, která

maii dodati reliefu čemusi, co ho velrni postrádá. P. odvalil
.lomnívá se, kdovíco silného propověděl, napíše-li tŤebas: ,,Ka-
tolicisrnus jako Íešitel otázek ještě choulostivějších a srdcern tínr

bouňněji uigouang c|t.. (str. 13Ď). Tedy urgovarr1ich ! Je to r|ost silnÓ,

heroické? Nevím, co v-írn však, jest, že je to trapn;f galimatyáš
rnyšlenkovy i stylistickf . Pokud vím, žádá si srdce lidské _ nebo

,,urguje.. srdce lidslré podle p. odvalila - jen polroje, jis|,oty

í raaosti _ ničeho jinoho a zejména již ne nija1rj'cb ,,otázek
ještě choulostivějších...

Sty l i s t ick j lmi imyšlerr l rov miper larn isekníž]rap.odval i -
lr,va jen jen mihotá. Na str. 1Ď lituje p. odvalil, že se Barbey
tl'Auievilly nedožil ,,volby l{uysmarisovy, i tolro neohroženéha
tlesltdni, kieré ji provázelo... Že jest tŤeba k potlesku (to snad
mínil p. odvalil Áv]|,m ,,tleskáním'') nějakÓ zvlášLní rreohrože-
nosti, nezdá se rnně, a naprosto již ji nebylo tť.eba vtomto pť.i-
padě ve Francii, kde má - a nrěl or.šem ještě více v der'ade-
sá|ich letech, kdy se oclehrává konverse Huysmansova _ ka-
tolicism tolik stoupencú i toliker1fch opor společensk;fch.

,,V chorobnérn csteticismu Á rebours vyvzlykala se jeho nrc.
lanclrolie pro jednou" (str. 16). Co jest to ,,pro jednou"? Snad
chtěl ť.íci p. odvalil: provŽdy, navždy? Ale i cel1f z A rebours
jest v této větě postaven na hlavu. Není-li čeho v A rebours,

I - |Viz Duše a dílo, 6. vytl. str, l99 a tr.]



jest to právě ,,vzlykání... Nlisarri,lrr.opie tI rebotlrs jesb ripltlč za-

mlklá a uzavňená !
Podivná věc, Irterá sc vrrucuje člověku, ztttrlérnu literárníc]r

dějin dornácíclr i cizich. Ve Francii má katolicisrn rrěkolili nej-

lepších stylist11 devatenáctého věku, ritočniilclr, jislrŤivych, oslrri-

vych, pln"r,c]r duclra i ohně, obraznosti i charakteru. Chateiru-

brianď, Yeuiilot, Barbey d'Aurevilly, ÍIello, Huysrnans, Bloy.
.r\ u nás? I\ení bědnějšíclr. toporrrějších a nejapnějších spisova-

|elri nad naše klerikalisující lratolíky. Nikdo není ta]< opušlěrr

lražd;/m duchem, svat;inl i nesva[ím, jakniile sáhne na péro,
jako česlr1ir lrlerikál.

Co se to tu msbÍ? Jistě jazyk Husťtv, Blalroslavťrv, Komelr-

s]iého. Zclá se již, že má k thnto jezdcrlm rozhodn odpor a Že
j* se zvlášLrrírir potěšením skláclá co chr,íli do pŤíliopu'

Yitém BIršdík: A. F. Pisemskii

Pan Mrštík má, jak známo, velmi spaderro na kritiku; opo.
vážila se a opovažuje se totiž ta nešéastná kritika občas kriti-
sovat i jej, cosi, co těžko odpouští moravsk1y' polobrih. Aby mohl
s českou krit,ikou snáze se vypoŤádat, vzal si Pisemského a zaštítil
se jím; dostal chué na polemiku, a proto sedl a _ napsal essay.
Essay právě o A. F. Pisemském. Polemika v essayové Íormě,
to vypadá mnohem onačeji než taková ledajaká polemika no-
vinová. Že t'o neni právě poctivé, maskovat se takto a obracet
ričel vzhriru nohama? Nu což... leccos není poctivé v české li-
teratuŤe, ale rispěšné! A o to jde hlavně literárním polobohrim.

A tak vezmešJi do rukou knížku p. Mrštíkovu jako dobr;i
muž pravoslavn;i, doufaje, že se dozvíš něčeho podstatného o Pi-
semském, jsi čertovsky podveden. A dobňe ti tak: proč jsi za-
pomněl, že čtešJi knížku od Viléma MrštÍka, prijde tam nejprve
o Viléma Mrštíka, po druhé o Viléma Mrštíka, po tŤetí o Viléma
Mrštíka, a zbudeJi místo, možná i o pŤedmět, kter;7 si vybral
a jejž nadepsal své práci? Pan Mrštík horlí v knižce hlavně proti
kritice, v níž jest hlavní věcí krit,ik a vedlejší věcí spisovatel,
o něrnž kritik píše _ nu, P. Mrštík má k tomu již všecko právo.
Dozvíš se tedy z knlžky p. Mrštíkovy, kdo kdy ve své árzost,i
nebo jen nedopatÍením ušlápl p. Mrštíka, dozvíš se i, jak kdysi
v nebožt,íku Ruchu ,,potŤel.. p. Mrštík sám v mladické zaslepe-
nosti ,,šmahem Calderona.. (dnes zmoudŤel a velebÍ šmahem na
vlisost již i Raisy a Hlávky _ vládne zemi již taková žertovná
vyrovnávající spravedlnost!), dozvíš se ještě nnohf žertovn1f

6 Xl1t|cké pŤoleua ?




