
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



srrad lla nělrterá desetiletí pohltit rreprlkojné rut.liie času, ale
které musí clŤívc nebo později vydat _ neboť jest silnější jeho.

Dnešní mlaclé generaci z|l/:ácí se posta\'a Tylova včtšinou
v mlhách pŤedbŤeznovÓho literárního obdobi; jest ji pi.edstavi-
tclern sentimenLálně vlastenčící literatury, jakysi nasládl;i bole-
stín, sla clkobolnf pozér, krasar'ec.poť.ada tel prvních českyctr bá I
a mererrd; více než jeho dÍlo rozhodujc o jeho clraralcteristice
tlvojí fakt _ jeho nepÍátelství ke K. H. il{áchovi a pak kritika
HavlÍčkova, Irterá si vzala na mušku jeho r'onrán Poslední Čeell.
A z to}ro usuzuje se na Tylovo literárrrí r'eakcionáťství a stavívÍr
se clbyčejně jalio protiva proti Havlíčkor.i. Ale v torrr jiŽ jesb ta
zjednodušujicí lesb perspektivrrého historic]iého r,iděni: vpravdě
rrernají se věci tak prostě, jak se niyslí. Pravda jest složitějši: Tyl
nebyl podstatně jirrého směru než Havlíček; jako Havliček b;'l
liberálnín osvětáŤern, kter věŤil v občansk1i. pokrok a bojoval za
rrěj publicisticky; jako Havlíček byl i Tyl denrokratem, kter1i
clrtěl opŤíti civilisaci o nejširší vrstvy lidové; jako Havlíčkovi byl
i Tylovi posledrrí instancí rozum osvíceného svézodpovědného
člověka (po pŤikazu {,ohoto časového liberalistického postuláttt
skr.eslil v stejnojmenném dramatě Jana Husa); jako Havlíčelr
c}rtěl rníti i Tyl literaturu ve službách tenďence osvětné, trružil
po pÍsemnictví prlsobícím v život, pŤetváŤejícim jej; jako Havlí-
ček hlásal i Tyl zásadu volného sebeurčení národri a svrchovarrosL
vrlle lidové (zneužil k tomu velmi pitvorně forrny dramatu a his-
lorické pověsti o DrahomíÍe a jejlch synech);jako Havliček měl
i Tyl velmi jemnf snrysl pro časové potť.eby i jemn;,[ sluch pro
časové nápovědi a znamení; neušly mu ani první nárazy vzdálenti
podzemní bouŤky, kter;fch tehdy pŤeslfchali i spisovatelé da-
leko větši a slavriějšÍ: v Kutnohorslr;j'ch havíňích zachytil
ozvěnu prvni dělniclré vzpoury praŽsk z t. t844 a zase ovšent
s malou stylovou riměrnosti uzavi.el ji v historické drama. . .
A jako Mácha toužil i Tyl po rušnérn, barvitém, ronranticky
historickém rornáně českém s věrn;/rn koloritern dobov1frn i ovzdtr-
ším náladovym po vzoru Waltera Scotta a rozehnal se několi.
]rráte s drlvěŤivostí sobě vlastnl ritolrem na tento cíl nedostupn;1i

sLcjrrě jelrt-r rre1-rabrrr5?tu silárrr básrrickéht,' urněui lrťisítelskélro
a dušetvorného jako jeho chatrn;fm vědomostem }ristorickym.

V tom tedy rrení rozclíIu mezi Tylern a muŽi pokládarrfmi za
'jr:ho protinožce.

Rozdíl jest ryze vnil,i:ttí, jest to rozdíl tvoť.ir.é potence. Máclra
a l-Iavlíče]i byli básnické cluše do|,čerré genienr, kŤt,ěné ohniv;Ínr
ki.bcm snu a touhy, lidé, jimž tyto názory, ideje , city a forrny byly
vnitť.ní nutnosti _ TyI pouze pť.ičinliv;f' neťrrtrorn;7 a neumoÍi-
teln1f spisovatel, kter;1i je pňejal jako látku oď své doby: doved-
ly-li jej ony do jakési rnír.y roznítit, nedovedl jich on prožehnout
a roztavit. Tanr duohové posvěcenÍ, lrteŤí rralézali posledni legi-
t,inraci k sr'étnu činu v sobě _ zde spisovatel, }iter;f ji hledal ve
sr'ém okolÍ, ve své společnosti, \'e Své době. odtud ten propastny
r'ozdíl mezi rornantikou Máchovou a rornantikou Tylovou (rozdÍl
tali lrlubolr;f, že se z,Já až pitvorností označor'ati |imŽ liter'árním
t,elmínern dvojí duševní stav tak rťrznorodj): tam básnik tráven;|l
l'nitr'.ním Žárern, zde zábavn1f spisovatel žijící z konverrce dobové
a slotržÍcí jí. l{evím, v kterém němec]rénr autorovi _ tuším, Že
v ps1'chologovi Lazarusovi _ četl jsem kdysi, že romantika byla
v Německu jednu dobu zcela běžriá a oblíbená i na kozlících
tlrožkáŤskyclr: na tuto větu vzpomenu si vždyclry, kdykoli se
zarnyslím rrad romantikou Tylor'ou. opisuje ji, tuširn, riplně.
A stejně jest torriu s Havlíč]rem a s Tylem. Idearni _ a ku podivu,
i taleritern publicistick11im (neboť Tyl byl, trvám, značny talent
rror'ináť.sky)jsou si r'elmi b|ízci, čítn se rozcházeji a Iiší, jest c}ra-
rakter a genius.

Tyl nebyl ani z tv rc duchového dramatu své doby, ani zc
spolupracovrrÍkťr na něm: byl jen z jeho hercrl. V každé době jest
i'ada _ a tvoť.i valnou většinu _ Iidí, ktei.í jsou trpn;;inri ná-
stroji časov;fch idejÍ, jejich trpn1frni orgány: drama hraje se
v niclr a jirni, vládnoucí ideje pŤímo a doslova potrhují, sm1ikaji,
agiruji jirni jako principál loutkarni. Tyl byl takovou loutkou
duchového dramatu své doby - trpny pŤi vší horečnosti, trpn1i
pť.i vší ueumoňitelné houževnatosti a vy[rvalosti, trpnJ' pÍi vĚí
hybnosti. Byl nositelern i obětí dramatu, v němž vystupoval,



2 ) kLeré posunoval kupiledu, ale jehož rrerozvíicl, rieboé rrepostť.c-

lroval jeho plánu, nevnikal v něj a nezalrloubal se opravclově

nihdy nad jelto sbavbou'
A v tom vidim posleclní psychologickou pi|íčirru, proč n'ejsvě-

z.jsl, ,'.j*ilejši, nejlehti a nejcelejší své pritce stvoť.il v několilra

p..,ieam"1rch hr.ách drarnatick;Ích.'-li.,' 
snávy mec]ranisrn poháákovy byl rrru tak drivěrnf ! Byla

to poslední zkušenost a sirad jediné vlastní poznání jeho duše!

ŇecIostotrpilvnich ani básnicke gracie, ani tnelarrcholické moud-

rosti svého rozkošného vzoru' .',id.Ď'kého básníka Raimuncla,

oi. 1..t v niclr stejná pohoda idylického pohoďí i vnitŤní rnee'ha-

rriclié celosti a osuaové bezpečnosti _ posleclni y-.vraz, kLer." tn

,,c riplně pokryly talerrL i tentperarnelt| '

ilová českrí poesle

PÍečíst arrbhologii, kterou ne právě pod skromn;ilm názvem Noul
české poesíe vydal nedávno Krulr česk;fch spisovatelri nebo lépe
jeho zmocněnci, pp. Dyk a Novák (pťrvodně byl v r.edakci i p. Ka-
rásek ze Lvovic), znamenalo mně kus utrpenÍ, ale i osvobození
_ osvobozeníodmnohéběžnésugesce' od rnnohé fráze, která jen
proto stala se soudem, jak bfvá již v Čechách, že byla opakována
pŤíliš čast,o, pÍíliš nahlas a pŤíliš bezmyšlenkovitě. Člověk táže se
skoro za každj'm ]rrokem: to zde jest, teily nová česká poesie?
A opakuješ si ně]<olikrát jako ve snu tat,o tŤi slova a nevěÍíš
svému sluchu. .  .

Čteš papírové hračky, kaleidoskopické pť.estavy slov a obrazri,
jali je s mechanickou skoro pňesností dodává na objednávku
mozek dresovan tou nebo onou ričelrrou četbou, zajat;f v tom
nebo onom kruhu pŤedstavovém, a nemrižeš si ani Ťíci na omluvu:
vyst,ydly, poněvadž narodily se již st,udenfmi a mrtvymi. Čteš
pitvorné bizarerie, arabesky par a d;ilrnri, jak je rodí poušé
prázdné hlavy a pustého srdce, nebo nran1irované suché kousky
zahrané na jedné struně, inspirované sebevědomě z pÍelrážek,
které si nalcupují, a nedočkavé potlesku ještě pŤed koncenr. Čteš
zptlsobné drobounké bibelotové zbožinaozdobu krbri, št,ulru a imi-
tovany mramor. Nebo suché superiorní pošklebky pť.echytralého
rnozečku, ktery se tváŤí, jako by prohlédl kulisy vesmíru a tykal si
se všemi jeho božskfmi i pekelnfmi režiséry. Potkáváš se s indi-
viďui, která si složila ztrnulou papírovou pÓzu a augurskou ter-
ttlinologii a nevystoupí z ní za svět - neboé jen za tu cenu,

3 ]{|it,ické ,prolxug ?




