
288 česk;i? odpouěď: Viktor DyIr. otdzka.. Co vynalezl Vikt,or Dyk ve
svych ]<nížkách? odpouěď: I\árodní energii. otdzka: Co jesí tedy
Viktor Dyk? odpouěď: Básník národní energie. otdzka: Jakou
máme tedy povinnost k Dykovi? odpouěď: Ctíti ho a nadávati
těm, kdož ho nectí. .  .

Ad vocem té národní energie. Studoval jsem dlouho dějiny
české a jsem pťesvědčen, že nám energie nescházela rrikdy, ale
scházela nám energie dobíe íízend, dobŤe oulddanri, stejnoměrnd,,
ugtruald a osuícend. Nemá-li národ energie, nevybouňí ji z něho
nikdo, nedá mu jí nikdo; takov;f národ jest ztracen. Na šběstí
mladí národové, jako jsme my, mají vždy dost energie, ale
scházi jim nejčastěji energie osvícená a dobňe Ťízená. osvěcovat,
Ťídit, ovládat, zušlechéovat národní energii - toé rikol básnÍlrriv,
ne ji bouňit' nebo dráŽdit. BouŤit dovede ji každf demagog.

Bicarda lruchovrí, a ieií Bisorgimento 289

Ricarda Huchová jest nejen vrcholn;f zjev moderní ženské
literatury německé, nfbrž i prost'ě rictyhodn1f bdsník _ užívám
rimyslně maskulina _ jeden z těch nemnoh;ich opravdovych
tu rc literárních, po nichž nebude srnazána stopa, neboé roz.
množili svět uměleck1;ich tvarťr a duchov]ich hodnot. Clara
Viebígoud jest snad robust,nějšÍ talent, ale Ricarda Huchová jest
kultivovanější duch: větší básník životní radosti, tragické dri-
raznosti a osudov ch mocností. Čtes-li prÓzu Ricardy Huchové
a jsi-li vzdělán esteticky i historicky, vidíš hned, že jsi se ocLnul
bezděky v nejlepší společnosti: prÓza Ricardy Huchové jest prÓza
nejtepši německé lradice. Stíny Gottfrieda Kellera, velikého poety
švfcarského, a ještě prťrzračnějši a melodičnější stiny Goethovy
nesou se elysejsk1i'm duchov1im vláním ned krásnou' zlatovou,
plnou, zákonnou skladbou této prÓzy opravdu kultiuouané -

kultivované v témže smyslu, jako b;ival kultivovan1l star;f fran-
couzsk;f park. Vbíhají-li i do komposicí Ricardy Huchové episody
barokně fantastické, jak je znáš z Kellera, nedovedou jich pŤece
roztŤíštit a zdivočit: jsou vždycky ovládnuty, jsou vždyclry pod-
Ťízeny cellrové ekonomii a plní v ni sluŽbu velmi ričelnou. Má-li
Huchová něco z Goethova fabulačního daru, z vynalézavé snad-
nosti a radosti, z pohádkové pohody, do níž dovede ponoňit,
svrij svět, má i něco z jeho umělecké moud"osti a pňísnosli,
z jeho komposiční síly a ricty k formě a stylu. BjlváJi ženská
prÓza velmi často roztiíštěná' nevyrovnaná a improvisovaná,
prÓza Ricardy Huchové prisobí dojmem mužnosti, sevÍené zá.
konnosti, stylové ukázněnosti. Platí to pŤedevším o jejínr ro.
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máně Paměti Ludolfa Urslena mladšího (1893)' kterf jest mně
posud jejím největším uměleck m činem. LudolÍ Urslen bude
ve v voji moderního německého románu datem.

V něm dostoupila po prvé krásná prÓza německá jakési kla.
sičnosti: zmocnila se po prvé pevné umělecké formg, která te.
prve posvěcuje román na umělecké dílo a činí ze zábavné četby
bdseri. V Ludolfovi Urslenovi jest tolik čisťé a pŤísné zákonné
skladby, kolik jí nebjvá ani v mnohém dobrém moderním dra.
matě; a opravdu, s tragedií sbližuje jej jeho velkolepá ironie,
sebeničivá logika vášně, jejíž stravující oheĎ obrací se napo-
sledy proti sobě samé, veliké monumentální pojetí lidské vášně
i lidského osudu. Jsou některé rysy, které spiizítrjí tento ro-
mán s ant,ickou tragedií; nepravím tim, že tento román dostu-
puje její qfsostné velikosti _ nikoliv, velikost ta jest jedinečná
a nedostupná každé jiné formě literární vyjma tragedii.

V staré patricijské rodině hamburské vyroltla mladá gene.
race, pÍekypující bohatstvím zpupnfch sil, trávená žárem ve.
likfch vášní. Tato mladá generace pobrdá prriměrn;fm všedním
životem, touží po osudov1ich blescích a bouŤích a vybouží si
je naposledy ke své záhubě: smetou ji s pťrdy, na níž stála
a rostla. Jsou piesyceni nudou a klidem, touží po neštěstí: oče.
kávají od něho, že je vnitňně obohatí, že doberou se jím veli-
kosti, kt,erá jim uniká. Ale vteňina, která pŤináší jim vyplnění
staré bouhy, jest, jim poselkyní nevítanou: vzbouzi v nich ihned
touhu novou' nebezpečnější naplněné [ouhy staré. Dlouho žijí
Ezard a Galeida svou zločinnou, incestu podobnou lásku, která
rozvrátila a podryla celou rodinu; nakonec doŽijí se chvíle, kdy
padly vnější pŤekážky a kdy se mohli spojit zákonně; a v tut,éž
chvíli pozb1fvá pro Galeidu láska k Ezardovi kouzla. Zatoužila
po nápoji nově koŤeněném, po hlubší ostruze nové bolesti. Setká
se s podivn;im, uzavŤen;im, temn1im venkovskym synkem; Gas.
pard jest vedle Ezarda barbar, nová svěží síla, Ezard vedle
Gasparda pŤejemněl;i epigon pozdni kultury, otťel1f slaboch:
a Galeida podléhá soustŤeděné bemné síle Gaspardově, jeho uza.
vŤené vrili; ztrác1 se v ní a rozpl1fvá se v ní. Hypnotisoval ji;

..udělal jí.., jak fíká lid; a Galeida hyne z jeho vrlle a k jeho
'tozkazll: 

roztŤíštila se, bytost chvilková a rozmarná, o jeho

mohutnou, temnou osobnost '  . .
od tohoto díla napsala Ricarda Huchová ňadu román a no-

vel mnohdy kouzelně krásnfch, ale nedostoupila již této se-
vÍené veliké Íormy, tohoto mohutného, pňísně sklenutého umě-
ní soudotvorného. Nejvíce pňiblížila se mu v široké povídce
Aus der Triumphgasse (1902) krásné reliefnosti a nádherného
odles]ru jakéhosi heroického klidu. ! objemném románě Vita
somnium breve (1903) získala jisté jemnosti a odstíněného bo.
hatství polot,Ónrl a pňechodri v psychologické malbě, ale nena.
lezla nové uzavŤené zákonné komposice pro sv j román citliv-
kovych moderních duši, kt'eré své dobré prálo na štěstí po-
zemské berou s touže opravdovostí a zbožností až náboženskou,
s níž pečovávali druhdy lidé o svou spásu posmrtnou. Tím na-
razil jsem na vlastní krásnou inspiraci Ricardy Huchové: jest
to vášnivá nenasycená láska tohoto života a tohoto světa, ale ne
zploštělého do všednosti, n1ibrž obohaceného piítoky všech
moŽností, všech sn o síle a kráse, všech skutečností citov1fch
i obraziv1;?'ch - života rozpětí nejvyššího, vpravdě Íaustov.
ského. Je-li kde v díle jejím melancholie, pesimism, zoufalsbví,
není tu snižovatelem energie životné, n brž naopak: jejím ko-
ňením a její ostruhou. Nejlepší a hlavní osoby iejích děl mohly
by b)iti ričastníky té ,,bandy svatého života.., která má odvahu,
prostŤed hr z morov1ich a jim navzdor, piitisknout ke rtťrm
číši plamennou, byé ji smrt od nich odtrhla; všechny její osoby
jsou jako její nešéastná Flora ve vyšším a krásném smyslu slova
lehkomyslné: mají v žilách nepokojnf kvas a pud dobrodružství.

Druhá vět,ev bohaté tvorby Ricardy Huchové jest poesie Ig-
rickd. Jsou posud jen dva svazky jejích veršrl, Gedichte (které
vyšly nedávno v novém rozmnoženém vydání) a tenoučk1i sva.
zeček erotické lyriky, Neue Gedichte (1907 nákladem Inselu
v Lipsku), ale mezi nimi jesb několik čísel, které zbudou, až
opadne mnoho z toho, co se v dnešní moderní lyrice nad1imá.
Y Gedichte hovoňí ješt,ě často jazykem a veršovfm spádem Šv1;i-

291



carského básníka Konrada Ferd. Meyera a jak11isi akademicky
chlad poutá a zaLěžuje její vnit,ňní melodii, jinde tak teple
zjihlou, ale v erotické knížce Neue Gedichte ukázala' že dovede
líti své víno do sv;Ích číší krásné dokonalé práce. Málokdy, tu-
ším, vyrovnaly se spolu tak dokonale a beze zLráLy inspirace
tak žhavá a kult formy tak pÍísné a zákonné. Erotika ženy
pětačtyŤicet,ileté! Jaká by to byla kapitola psychologická a es-
tetická! Máme Sonety z portugalského Alžběty Barrettové-Brow.
ningové, šéastné a oddané ženy, která nalezla své jaro také již
tehdy, kdy jinfm ženám blíží se podletí a podzim. Neváhal
bych nejednu báseĎ Ricardy Huchové postavit i nad některf
,,portugalsky sonet... V erotické lyrice Ricardy Huchové jest
jak;isi dramatičtější akcent; jsou to tenně žhavé básně náct-
herné citové nahot,y a pŤitom plné temn1fch osudovych podo-
benství. A zákonn1li chlad formy dává ti jen hlouběji procítit
mučivě žhavou inspiraci ve|iké osudné vášně, která dovede do-
stoupit místy až monumentálnosti rikonŮ náboženskÝch. slav-
nostnosti jeho ri[ri.

Tietí proud, v kter;i rozlila se tv rčí síla Ricardy Huchové,
bylo literdrni a nejnouěji i politické dějepisecJuÍ. Jest tŤeba ňíci,
že Ricarda Huchová jest paní věcná: doktorka filosofie, ger.
manistka z povolání, byla dlouho městskou knihovnicí v měsbě
Kellerově, v Curychu. Literární historikové i kritikové němečtí
cení velmi je|Í Rozkvět ronrantiky (1B99) a její Rozšíňení a ripa.
dek romantiky (1902) a jistě právem. TyLo rlvě knihy jsou
vzácn1fm i exaktním i básnick1fm vzkÍíšením prvních deseti-
leti XIX. století literatury i společnosti německé; Ricarda Hu-
chová studuje tu nejen básnická díla romantická, ale zabrala
se hluboko i do romantické filosofie, vědy, politiky, v]iitvarné
kritiky a estetiky, lékaŤství, cÍtění náboženského i mystiky;
pojala romantiku jako typ duševní i jako nádhern;il, mohutně
rozvětven;f strom obrodn;fch kulburnícn snah a zhodnotila po.
sléze smělym pohledem a odvážn1fm soudem tento svaz kypÍ-
cÍch sil a bryskajících tužeb. Její knihy jsou knihami soudu
i ospravedlněnÍ a pŤinesly korektiv starší, jednostranné a libe-

ralisticky zaujaté R. Haymově Romantische Schule. Huchová

ur.á""r", t.olik sil zvláště staršího romantismu pŤešlo v nrajetek

moderního člověka a ustavilo jeho ráz, i očistila dobu, pomlou-

.,",,ou často malodušně, nepŤikr1ivajíc pÍitom jejích nedostatk11

a slabostí, které zavinily sice její pád, ale odpadly a zapadly

také samy v toku časri.
Ricarda Huchová narodila se v Porto Alegre a měla vždy

sympatie k italskému živlu a duchu, k duchu naivně umělec.

kem,', nadanému o to víc tvárně a plasticky, oč méně má vloh

spekulativnfch a abstraktních, k duchu vtipnému, byst,rému,

pružnému a v1i'bojnému, jehož i lstivost má cosi dětského, k du-

chu, jenž rád stane ,,mimo dobro a zlo.. a jest osvobozen od

novalistick ch pňedsudkri mnohem víc než duch německf. Ně-

která její díla beletristická clějstvují na italské pťrdě, a v posled-

ní době obrací se Huchová soustavněji lr studiu heroické minu-

losbi italského obrození v XIX. stolebí. Sem hledí její rozsáhlá

románová skladba o Garibaldovi, i menší kniha sedmi histo-

rick1ich podobizen, jejíž jméno nadepsal jsem tomuto článku:

Risorgimenlo (1908 v LiPsku).
Námětem této rozkošné knihy jest pruni generace bojovníkri

za italskou svobodu, lrteŤí ve dvacátj'ch letech minulého sto-

letÍ v Lombardsku vzepňeli se despotismu císaÍe Franbiška I.

a odpykali svou odvahu dr'anácti až patnáctiletou vazbou v ka-

semátech špilbersk ch e vyšli z nich - až na jednoho _ zLo-
mení buď na duchu nebo na těle a nejčastěji na obojírrr. Několik
star;fch italsklich vlastencri a rebe|i, Federica confaloniera,
básnka Síilvia Pellica, Maroncella, Giorgia Pallavicina a jiné _

jména dnes skoro vesměs zapomenutá _ oživila zde Huchová
nevšední intuicí psychickou a vzt1ičila pňed námi s nemalfm
uměním krásného slova.

Řeknu rovně, že tyto port,réty obstojí čestně vedle nejlep-
ších hist,orick1irch podobizen Sainte-Beuvoqfch. Huchová ne-
maluje abstraktních typri heroismu zjednodušující patronou;
nikoliv, maluje živé lidi, kteňí vedle chvil hrdinn1i'ch měli i chví-
le slabosti a mdloby, malichernosti a pohodlnosti ryze lidské



294 a víc: jichž charakt,ery měly někdy i trhliny, pŤes něŽ nedovede
zrak pozorovatelriv pÍenést ani pÓza sebedrisledněji dodržovaná.
Tyto všecky jemné a nejjemnějšÍ složky charakterové zváži|a
podivuhodně Huchová a vytvoŤila jimi portréLy rižasné živoL-
nosti a síly sugest,ivné, duše, jejichž vnitŤní dramata jsou ještě
mnohem zajírrravější než pohnutá dramata vnější. DočtešJi tuto
knihu, jest ti, jako bys drivěrně obcoval po léta a léta s lidmi
neobyčejně ti blizk;imi, jako bys prožil jejich osudy hlouběji
než oni sami. Všichni tito lidé byli v čemsi nedokcnalí, necelí
a rozdrobení a nechybÍm asi, vidímJi v tom to, co k nim lákalo
Ricardu Huchovu, která ve svych dvou knihách o romantice
německé studovaIa tolik duší pŤelomen;ich a umdlenfch, nece-
lych a vyšinut1fch. Její knížkou o italském Risorgimentu klesá
snad mnohá legendární svatozáŤe, ale roste zato hluboká, ryze
Iídská sympatie k těmto muž m, snad slab1fm a neripll11im, ale
pŤesto stabečn;fm, oddan1fm velikému snu a kteňí dovedli za
ním jít i na popraviště. Bylí hrdiny _ alespoĎ ve sué chvíli'

V knize Ricardy Huchové set,káváš se i s dvěma portréty
královskfmi: s králem Karlem Albertem Savojsk;fm a s císa-
Ťem Františkem I. Portrét Karla Alberta, bohoto ,,Hamleta na
tr ně.., jak mu Ťíkali kctysr, jesb kus velikého umění bragického.
Jak jesb vymalována a rozebrána ve sv ch složkách tato duše,
schnoucí záhadnou ranou od koŤene, tato duše zestárlá a zprah-
lá pŤedčasně, slabošská, skeptická i mysbická zároveĎ _ čtešJi
to, neubráníš se záchvěv m hrrizy. Pňi Frant,iškovi I. jsou to
jen odpor a opovržení, které tě jÍmají. I to jest podobizna ne.
všednÍ sÍIy charakterisační, která se prodírá hluboko do nitra
porbrétovaného. Zase zprahly a vnitŤně pusty člověk, ale jin1fm,
bědnějším a vulgárnějším zprlsobem než Karel Albert, kterf
nrá vždycky ještě cosi v1fsostného. Tento císaňsk1il kat jest pňe-
devším člověk rižasně mal1f a prázdn;i, nralichern1f a obmezen;|,;
tyran-pedant; všecky skutky jeho jsou malé, i mstivost jeho
jest malá a nízká, bez velikosti, a protc právě dvakrát odporná.

Poušť srdce, poušé int,elektu a nedostatek všeho charakteru.
nenÍJi charakterem malichernost.

K. ilI. Čapek: Kašpar Lén mstiÚel

Kašpar Lén znamená patrn vzestup proti pÍedchozímu dilu

páně Čapkovu a nutí spravedlivého kribika, aby si opravil v lec-

tems sta.ší soud o jeho pťrvodci, soud - nač to zapíra't? _

,," |'a"e pŤízniv;f. Ý K"sp".u Lénovi pŤedstavuje se p. Čapek

3"}.á .pi'o"atelsťá individualita, kterou mrlžeš kritisovat nebo

|oti.ai nebo v lecčems zavrhovat, a právem zavrhovat, která

ii nemusí b;ft sympatická nebo která ti mriŽe bft pŤímo anti-

patická - .r,s".t.o _ všecko až na to, že jí rremrižeš popŤít nebo

pl.hled.,out: vnucuje se ti prostě. PŤe'četl jsi knihu p..Capkovu
- ale ne, slovo preoett se o ni nehodí, správnější bylo by ňíci:

prodraljsi se knihou jako divok1im roštÍm nebo houštím a mu-

.it 3.i b}t vyzbroien k tomu vedle t,rpělivosti i sekyrou a jin mi

na.1"o1i arevorubeckj'mi _ máš proti ni Ťadu námitek, ale pňe-

devš im:nakn ihu jehosehnednezapomíná .Dá t i kusne - l i du -
ševní radosti, velikosti nebo síly, alespori duševní prdce _ a Lo

jest již zisk, zvláště jsi-li zaplavován odevšad bezvjlznamn;im,

iaci',t parfumovan1fm zbožím, padělky francouzského románu

salonníLo, ohnetovštinou' pŤesazenou do vinohradsk;/ch neb

jinfch skieník nad nuselskjlmi nebo jinjlmi svahy.
" 

bapek naplůuje rictyhodně prvnl podmínku dobrého románu
_ piedpokloa i.i'o. nestaví na pisku' vykopal si pracně spoleh-

live zaktady. Bez metafor mluveno: zncÍ dokonale svět, o němž

píše, lidskf materiál, z něhož chce postavit své dílo. Čapek jest

Blovck svědomitf a spolehliv ; umí se zapotit pňi svém d.ll. _

toho, kdo by o iom pochyboval, stačí odkázati jen na některé




