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Léta a léta tvoť'Í se ve mně pi.esvčldčerrí - zprvtt hlásí sc
o slovo bázlivě, ale později rraléhavěji a naléhavčji - Že sanro
ťrstroji naší literatury churavi z|ou rremocí. Našc literatura'
abych to Ťekl stručně, trpí špatn m oběhem krve: ]<rev kupí se
na jednom místě, v hlavě nebo v srdci; ridy ostatní, hlavně části
končetinové, jsou odkrevněny. Není upraven poměr mezi stŤe-
dem a obvodem, není náležité dělby práce, není organisace prá-
ce. A zdraví organismu literárního jako kteréhokoli živočišrrého
těla záleži v tom, že jest tento poměr tlpraven: že si rylmiclry
odpovíclá život jednotliv';fch části, že části jeilny nežijí na rikor
rYá.qtel< rlruh1fch. Tento harrnonic]<Ý qí'sleclní celkovÝ star,' jesl

1 eprve zrlrar,í.
:\bych mluvil lrez obraz :
Žijeme v lit,eraLuňe p'ňíliš Praliou a v1ilučně Pr.ahou. Pl'alra

jest hlava zenrě, hlava trároda a jesb jistč v poňádlru, žije-li sc
trr liberárně prudčeji a horečněji než jincle. Ale rresmí to jít ta}t
rlaleko, .ia]< to vpravclě jcle: že tcltiž mirrro Prahrr není literárního
Života. Nemyslínr tirn, že rrežije mnoho litcrritú na venkově. To
jest jen r.nějškov;i dťrslede]i' Hlubší jesl, vniLŤrrí nedostatel<: i ti,
lrclož žiji na r'en]<ově, píŠí po pražslrrt, |o jest píši literaturrt vše.
obecnou, univer.sální.

Praha jest literÍrrně stírle pĚekrvena. A to jest r'lastní pŤíči-
nou literatury čií.e papíror'é, umělé, která nám zde v posleclní
clobč vzni]i1r. I,iteratrrry, ť.ekl bych, kavární. Pravím: literal,ur.y
rrrnělé _ ne uměleclr ' Brrcliž trrně rozuměno. Jest ntttno, ally

v organismu literárnirn byl talrov1|r st.Ťeď, kteri1i zpracovává
r. nejvyšší všeoliecné formy podněty místní, podněty krajinslré.
r\lc tato rrniversální lil,eratttra nárotlní rnír podmínkotr litera-
lrtru místní, literattrrtr krajinskou a krajor'ort. Kde si neoclpo.
r,ídí l.ento dvojí druh literatrrry _ literal,ura nríst'ní, která se
rtzavirít v lásce clo krtthrr rodného obzoru, zpracor,ává zvlášl'-
nost.i a rliz svť:lto lidtr, inspiruje se ]i tvorbě podněby lásl<y zcela
Lrrčité a obmezené, ltonkretní, a literatura všeobecná, která staví
r.šeckv zkušerrosti své, všecko' co vypozorovala i procítila, pocl
nr:jvyšší zorn1i ťrlrel stvloq' _ všude tarn hrozí nehezpečí lite-
t.lrl,ttr.y utrrělé, pouze papírové, lrterá hyne vniti.ní sttchos{,í: ven.
lior' nepi'il 'ádí jí dosti míz.v, dosti šéár', closti tvárné látky; jest,
špalrrě zásobovírna životem a vypomírhá si palt nrrLně schematy
n šablonami.

Ano, pravá universální literatura jesl, jen ta, která stoji rra
podkladě literatur místních, Iirajinsk1fch, lrrajoqfch. I pŤi nei-
vyšších zjevech Iiteratury uriiversální ciLiLe, jak lroÍeny sqfmi
vězí v literatuŤe krajové. Pohleďte na velikÓho německého ro-
tnanopisce Gottfrieda Kellera - na zjev jistě universáInč nč-
rneclr;'. A pťece jest ocl kosti Šv1icar, Šv;icar nádherného sta-
rého zrna! Abychom pochopili, jak hluboko vězí ve své drahťl
alernanské pťrdč, jak lrluboko do tnry lrrajor'é minulosti pnorr
se jeho koŤeny, sbačí pÍečís|,i si jerr r'stupní lrapit,oly Zeleného
Jirrclť.icha. Nebo jeho protinožec Šlesvičan S/ornr. Jak ten vě-
clorně zpracovávlr v sobč ne jen vnčjškové živly, ale samu nej-
iemniljší mízu svého rodného lrraje ! A není tomu ta]r i u zjevťr
ttejnovějších? Není na pŤÍklacl IIauptmann skrz rras]rrz Slezan?
A nevstupttje jím typicliy ve všeobecnou lit,eraturu S/ezsko, tato
nejmlaclší německá země, zis]<aná Pruslru teprve r' druhé polo.
vici XVIII. století? Neni cel;i' hauptrnannovsk naturalisnr li-
terární rovnomocninou právě této novosti a mlaclosti?

Štčstim německé literatury jest, že neměla nikdy jediného
litcrárního sLi'edu; odtud bohatá kypící svěžest jejiho rťrstu a v1y..
r'oje. Ilnecl jím bvl I-Iamburk, hrrecl Y;imat', ltned Jena, hned
tlnir.}tor,-, t.n.a B.*ti' - a nčkdy nčkoiik jiclr r,eclle sebe hrálo



prim. A centrtrrrr literární riel<rylo se tu s cetrtrem politick1im.

Ťak malá města jako Vfmar a Jena byla kulturními stŤedisky!

Pracoval-li Berlín na díle politického sjednocenl národního,

rnalá města byla rlí]nami ktrltury duševnt a literární. Zase ta

poclivuhoclna áotna práce, kcležto tt nás kupí se všecko mecha-

nicky na jednu liromadu!
A' Francouzi clLt obdobně. Napoleon zcentralisoval Francii,

zabil Život provincie, a od dvacÍti let vidt t'tom Francie r'eliké

nároclnl a kulturní nebezpečí a pracuje proti němu. Hnutí regio-

nalistické šíŤl se a mohrrtni rJen ze dne. Kdybychom provedli

statistilru spisor,atelstva českého a francouzského, nalezli by.

clrom, že mnohem větší než u nás jest ve Francii procento auto-
rri, kteŤr bydlí na venkově, daleko PaŤíže, a inspirují se k tvorbě
rázem svého lrraje a jeho lidu.

Mohl bych vyjmenovat snadně deset až duandct romanopíscťt
a bdsníItťt pruního íddu, kt,eti. reagují vědomě proti paÍižanstvi

a tvoii vědomě a tlmyslně literaturu krajinskou, literaturu, kte.

rá žije z pozorovatelslré látlry i lásky rodného nebo pŤivlastně.
ného kraje. V PaŤíži seclí nělrolik spisovatelri, ktei.i ze vzpomí-
nek na své kratší neb delši letní prírzdrriny skládají tak zvanÓ
venkovské romány nebo povÍdky _ ale ti vyrábějt vědomě li.

t,erární padělek pro vellré město. Na tom nenÍ nic zvláštního:
|.akové padělatele zná kažily prťrmysl a ničínr jinj'ni než prrl.

rriyslem není jim literatura. A nair'něji a daleko bezelstněji ve-
rlou si i někteŤi naši spisovatelé, kteŤí stejně povážlivě hraclí
si letnické v$lohy. Ale autoÍlregionalisté píší vesnické povídky
nebo romány na míst,ě a pro svrij kraj, pro svŮj lid' kterf je

rnťrže lrontrolovat! A píšt talc ne z mÓdy nebo z totrhy vfdělečné,
rlj,brž proto, že cít,í nutnost obrozor'at,i se věrnfnri, spolehli-
r'ymi silami _ a nenl vět,ší a bohatšl zásobťrrny sil nad rodn
kraj! odtrrd tryská praillen pťrvodnosti, kcly vysclrly jiŽ jiné

zdroje, z nichž b;'lo pí.íliš často a pÍíliš mrioho čerpáno!
Náš literární cerrtralism jc rrrně dťrkazem, jak naše literární

probuzenl bylo dílem ttllrěl;im, dÍlerrr vťrle jednotlivcriv, a jak

claleko mánre posttrl k t'onrtt, alry se g|alo ze slova tě]enl a |trví.

Stálc jstne ještě na pril cestě Ic plnosti životní! Literatrrra dě-
lula se jako nálada, na rozkaz, rlobrou vi|l, agrdběla se skoro.
Ale tak nevznilrne žádná životná literatura - na té musí pra*
covat cel1i nárocl, rrárod hnan jinfmi potŤebami, než bylo aka.
rlemicky papírové pŤání, aby byly vyplněny post'upně jednotlivťl
]itcrární mezery. Náš obrozensk1f proces není daleko ještě rlo-
r'ršen. Literární organisace jest, posrrd pÍíliŠ jednostranná a za-
l'írá p.iíliš ťtzce; nemťrže se posrrd mlur'iti o zralém a zdravénr
literárním organismu, kterf by zaručor'al pravidelnou literárn|
írroelrt hlrrbším a spolehlivějším Ťárlem, než jesb náhorlnost, a ko.
|ísar'ost, talen|,u iednotlivcťr.

Korektir'em Čechám mohla by bj,t,i NÍorava. Zd,á|o se, jako
}iy oristŤedivé hnutí tamějších lit,erátťr, jal< se projer'ovalo v po.
sleclních leteclr, k tomu směňovalo' Ale zatinr jest den ze rlne
pa.trnějši, že mu schází toto hlubší myšlenkové posr'ěcení -
a vťrbec lraždé hlubŠí posvěceni - a že pŤi něm nejde o mnoho
vice než o literární marnivost, o snahu odlišovati se, o laciné
froniiérství. Nasvědčuje tomu zcela jasně obrozená l\{oravsko-
slezská revue. Jest v rrí posud několik clobr;ich pÍíspěr,lrri, alc
kcle jsou prácc krajinského rázu, lrrle clobr.á literaLura rnístní,
opravdu cleceltralisovaná? Není ji. l\aleznetc verše, které jsorr
psťrny po pražslrrr -- pražskorr kavární irrspirací _ bŤebas autor
serlěl v Pňerovč, ve Vizor'icích rrebo ve Frenštátě, rra Hané,
rnezi Slováky:rebo rnezi Valachy. Pan Vilénr Mrštík l,i-qkrre v rrí
* pražsk1f rornán, novotl lrapitolrr svfch nekonečn;iclr Zumrri,
v ttíž per longum et latum vykládá, jak krejčího Havlíčka vy.
hoclili z jakési starorněstské hospody, a zapistrje pak jeho melan-
cholickorr rozpriivktt o tom s pouličnÍm uzenkáŤem malostran.
sk rn. .Iest Ío snad smysl moravské decentralisace? Na pracíc}r
p. V. Mrštíkovfclr nebylo ovšetn nikdy nic moravského, ani
Lam. kde měly látku moravs]rou. Lát,ka net,vofí ještě duši a cha-
rakter trrněleckého díla. A i jeho morar'slré práce byly psány
hlučnou a r'nějšlcovou machou kavární literalury p"áz.t.e, po-
llz]tou jeclnou s větším, po druhé s menším talentem lra I-I1o-
t'ar,slré ntiměty. K l iterární rlecentra|isaci nesIačí takri pouhá po.



28 pisrrá beleLric Íolkloristická, jak ji podává ria pí'ílrlad r.e svént
-Rokt, 

na vsi p. Alois l{rštík: lpí pŤíliš na vnějškrr, na hmotč,

na ,,zkamr:nč:linách lidového života.., jnk llazval slavn psycho-

log iiclor'é kroje a zvylry; neses|,rrpuje k živ" nr pramcnťrm lido-

r'éíro život,a, k vlastnímrr jelro chara]it'eru dušet,vornémtr; jes1'

pi.íliš požívačn1i, mazlivy a náladkáť.s\i, málo clramaticky vzní-

ccriy;.exporttrje svrii venkov pŤ|liš jako pňíjemnJ' a libiqi ar.

tikiliterírní. PocIávír málo z duševní dílny lidor'é a pro charakte-

rotr,orné tlrama ]ir]ového živoLa, pro pŤeměny, kterť: podstupujrl

liclová duše v morlerním časovém r,yvoji, nenrá valnÓho smyslu.

.Iedin1i cluch, liber;i má na Moravě právo - právo sv;ím urně-

rrirn l<orrpené - mluviti o decentralisaci, jest' Bezruč. Jeho clílo

jest decentralisovanťt literatura v tom vysokém srn1s-le slova,

lak mně tane na mysli: dílo charakteristiclry tnístní, rlílo umční

irrajinského, a1e tak vroucně pojaté a tak h1uboce lidsky pro-

žehnuté. že dorťrstá samo sebou uměleckého posvěcení ttnit'er-

sálního. Bezruč viděl svrij kraj a svrij lid ne jako zábavny, mu-

seáln;f pŤeclmět, ale hluboce lidsky, pohledem dramatick1im, Po-
Irledeďt,ragickjrm; ne v idylicki;ch závětÍích folkloristiclré sen.

Limentality, ale na bojišti nroderrrího osttdu. bojující svŮj zou-

Íalf boj na život a na smrb. Velikost tohoto člověka jest v tclm,

ž,e-netlělal lil,eratury: své dílo vyrazil jen jako v]ikÍik, kter se

r.yráží, kclyž sc blíží riebezpečí, jalro poplašn1i signál. A dost,:

zinllrl. Zmlkl, lirle by jiní mlrtr'ili, kde by jiní rozšlapérr'ali v ]<ni-

lry a knilry' co ol} sevÍel r' strírrky. I(us velikého primit,iva jc

v Bezručovi' Jen lo umění .-- a žáďnÓ jiné žádného jiného mo-

lavské]ro spisovatele - mťrže b1iti liorelttivem papírové cent'ra-

lisace čes]<ťl' ono jcclin(l rnťr ]t bornu i právo - í síltr.

Joset KaieÚrín Tyl

Na 4. nor' [1908] pť.ipadlo vfročí styclr rrarozenin Josefa I(a-
icLána Tyla a pňešlo naším literárním i divadelrrím světern bez
r.ť'elejší pozornosti a hlubšich stop: historick}i kalendáŤ vnucuje
ta]rové datum, a r'eŤejnost umělec]iá i rrovináňská dává kalendáŤi,
což jeho jesb, a to jsou slavnostni fráze. . . Dvojí slavnostní
pi'edstavení, jedno v Národním divadle a druhé v divadle Vino-
hradském (prvni zakoketovalo si povrchně modernisujíci v;irpra.
vou se Stra]<onic}r;í.m dudákem _ zakolretovalo, protože nešlo
Ji jeho vniti'nírnu jádru a netvoť.ilo stylově z něho), několik pŤí-
ležitostn;.ich pť.ednášelr, článkri a veršri _ to bude talr asi celá
Žcr'r jubilejní. A čas jde a prach ssedá se na knihách, a ony, lcteré
r.ozehÍávaly snad kdysi srdce, nerozpálí drres již ani hlav k dis.
]iusím a }rádkám. A z celého tvého života zbyvá věta, fráze, jalr
tlcvypočitatelnou náhodou se lrdysi kdesi zachytila, konvenční
postoj nebo legenda: v ně seschlo se všecko, co kdysi v tobě vŤelo
a liypělo a rozr stalo se keŤovitě v korunu větví i snětí; v ně
s]ir'eslil si v;Ívoj pro vlastní pohodlí všeclro, co z tebe pŤedává
pť.íLomnosti. A ulrrutná zjedrroc{ušující jeho metoda prljde ještě
dál a sestňíhá i to: a zbtrde sotva víc než jméno, slovo, zvuk' Byl
js i  nebo nebyl js i?. .  .

Nerri pochyby, že literárni v;fvoj odcizil až clo traprros|i dneš-
ttírnu literárnímu cítěrrí J. K. Tyla, a tragika jeho jest v tom, že
ttemťržete z toho vinit rozvoj, n1i'brž musíte vinit dílo Tylovo.
Nerrí z těch siln1fch, lrteÍí se občas vraccjí: dílo jeho není peunou
r.yr'ojor'ou složkou, která odolává změně cloby a vkttsu, již mťrže




