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Nietzschovi, než počne ukazovati v jedné ze sv/ch náďhern1ich

Nečasov1ich rivah škoďlivost upŤílišeného historismu, záleži velmi na

tom, aby čtenáŤ pochopil i nutnost a tžít'ek historie ve službách život'a.

V trojím směru, d.ovozuje, náleží historie živoucímu člověku: jako his.

torie monumentálná ělověku činnému a tvoŤivému, jako historie anti-

kvárná člověku uctívači a zachovavateli, jako historie kritická člověku

trpícímu a žáďajícímu si osvobození. Krásná a teplá kniha prof' PekaŤe
jest z druhé kategorie: jest to zpěv chvály a lásky rod.nému kraji, díIo

kohosi, kd'o ,,s věrností a s láskou hleclí zpět tam, oďkrrď pŤichází, kd'e
yxnik|,,, kohosi, ,'kdo chce poznati podmínky, za nichž povstal, a kďo

chce je zachovati těm, kdož mají vzniknouti po něm.., jak praví

t5Íž Nietzsche.
Vědeck1i cíl knihy prof. PekaŤe jest, jak se praví v rivoďě, l,plostu-

dovati na ízemi velkého severoěeského dominia vj'voj poitdansk;ich po-

měrri XVI'-XIX. stol., seznámiti se so selskou historií té ďoby z poďrob.

ného názoru skutečného života a poznati právní i hospodáŤské poďmínky

bytu sedlákova neméně než správu vrchnostenskou a panskou ekono.

mii... Ale toto vědecké jádro'jest nám laikiim ukryto pod. riponkovou

spoustou nejrozkošnějšího díla literárního a vypravovatelského' jemuž

nevyrovná se žádnf proslulf historicky román česk1i. }ty laikové hle-

ďáme a na|ézáme v Kosti prof. PekaŤe t,ot6ž, co nám podává kouzelná

Jacobsenova Paní Marie Grubbe: Ťaď'u interier ze sedmntictého aěku.

Řadu interiérri, které mají snad jiné kouzlo, ale nemenší sílu než inte.

riéry románu Jacobsenova: Ťad'u interiérťr načrtnut ch s nemal1im

uměním vypravovatelského slova, zachycenych štětcem neobyčejně

pt..žnym, měkkj-m a šťavnat;im, dfšících tou rr'láštní autentickou vriní

áobo.r,ou, kberá rozraďuje znalce.

Nevím, jeJi to má zvláštní zá|iba v baroku a srnysl pro to, čemu Ťi

kám ,,rtalie a Španělsko v Čechách.., co mne okouzluje v této knize, ale

jisto jest, že jsem dávno nečetl s takovÝm zájmem a s takovou lahoďou

historické knihy. A pi'ece kniha nepodplácí si nijak čtenáŤe: d'oveďe

zastavit se s klidnou drikladností u ričtii ze široka a do detailu rczplá-

danfch a jincle popisovati do podrobností správky a stavby na Kosti

a na Humprechtě. Ne: kouzlo, které dr'še z této knihy,nevézi v sujetu

a vdobě její, jest v čemsi jiném a hlubším.Wintrriv Kampanus dějstvuje

pŤece také v sed.mnáctérn století, a ačkoliv není to vědeclrá monografie,

n1ibrž historick)i román a beletrie, unavoval mne jako dávno již nic:

tolikrát jsem se musil zaklíriat, abych četl dál a dočet]. Čí'.' to, že tato

vědecká kniha okouzluje a poutá? Ptáce prof. PekaŤe nechce bfti pŤece

dílem obraznosti: autor sleduje a sděluje jen autentick dokurnenty,,
listy, zápisy, ričty, relace. Ále tato fakta mají své kouzlo, Ťekl byclr,
svou lomanesknost sama v sobě: mají ji právě v tom, tiebas to zirělo
sebeparaďoxněji, že jsou autentická, že z nich mluví pŤímo, bez med.ia
sám horkf, kypivy život,ktetj,dnes opadl, ustydl, ztrouchnivěl a roz.
sypal se. Již v tom jest mysterium, o které nás oluprrje romanopisec,
kterf vkláďá se mezi nás a minulf, uplynul život. Smrt sama jest
ohrornny poeta zcela zvláštního, jedinečného pathosu, s kťer1im jest
těžko soupeŤiti básníkovi a vypravoYateli litlskému, buďiž snaha jeho
sebeopravclovější a buďtež rimysly jeho sebelepší.

K tomu pŤistupuje ještě jin1t moment. Prameny historioké, jak pěkně
praví kdesi prof. PekaŤ, opouštějí nás se zvláštním lozmalem obyčejně
ve chvíli, kdy historie začlná b1it nejzajímavější' I jsi nucen pŤiskočit
vlastní fantasií na pomoc vysychajícím pramen m a stát se chtěj nechtěj
1e1tch spolupracovníkem. A to jest tak nesmírně svriďné: pro mne není
alespoř uměleckého díla nikcle, kde není možnosti to]roto tichého spolu-
pracovnictví, tohoto dobásřování' A o to pi.ipravuje tě také do značné
míry historick)i beletrist a: Ťikát ti rozhodně mnohem víc, než toužíš
vědjt' u.:o.ti iíká, jest nesourod'á a disparátní směs auterrtick;ich dějťr
a vlastní jeho fantasie. Kniha orof. PekaŤe dovede bÝti pŤi vší vědeckosti
umělecky diskretní a sugestivní: d^oveďe se včag 

"amliet. 
Ále není již



umělcem ten, kclo umí včas mlčet? Ach ano, a jak vzácnf jest, ď,nes
takovf umělec!

Kolem dvou figur, vztyčenfch s velkfm uměním' ustŤeďuje se tento
první díl krásrré knihy PekaŤovy: kolem hraběte HeŤmana Černína
a kolem hraběte Humprechta' První portrét držen jest v nelomenfch,
pŤíkr1ich tÓnech: portrét zakladatele a podnikatele, duše tvrd.é a stŤízlivě
věcné, prosté všeho citového temnosvitu; druh/ má, již mnoho z melan-
cholie vlastní ,,děďic m.., kteŤí nerozmnožují, ale zuživaji. Kclo tlovetll
ocllišiti tak určitě av1ftazné tuto dvojí generaci a obklopiti ji tím ovzdu.
ším samozŤejmé jistoty, jest bezesporně mistr psychologického portrétu.

KriÚika a Úvorba ěili o Íěch'

ía"t pňesedláraií

Dějí se v poslední aouu .', české literatuŤe věci, které daly se těžko

mysliii ještě za našich otcri. PŤihrádky, které byly čistotně od sebo od-

djlovány, - 6 hrrizo! _ pomíchávají se. Tak na piíklad be1etrie a kri-

tika bfvaly oil sebe pŤísně oillučovány a ved'ly se na rúznf ťrěet a s rriz-

nou režií. Kritiku provozoval pravidlem obrejlenf pán se soliďním po.

stavením spoleěenskfm, obyčejně profesor, a tomu pánovi lezazďáLo se

ani ve snu, že by mohl napsat román nebo drama. Á básníň vyráběl

verše a verše a zase verše a na mysl mu ani na vteňinu nevstoupila

možnost, že by mohl dělat v životě také něco jiného, na pí. psát politické

články d'o novin, mluvit k lidu na soh zích nebo zaujmout občas veŤejné

stanovisko k nějaké otázce kulturní nebo uměIecké. Dělba práce byla

u našich otcri velmi svědomitá a velmi čistotná.
Dnes je tomu jinak.
Básníci nepíší již jen verše, ale mluví d'o všeho, ať tomu rozumějí nebo

nic. Píší kritiky, politisují, pléitují pro a contra o všem možném, konku.
rují dnes s Kuffnerem a zit,ra s Klofáčem. Propagují své city, soudy, ná-
zoÍy, a propagují nrnohdy tak vflučně a vášnivě, že propagují i tehtly,
nemají.li nic svého, co by opravdu stálo za propagování. Rácli byli by
ad,oohitg.id,ej,í,, a|eponěvadž o iťteje bfvá nouze i v clobách takové hyper.
gr9tt1kce, jako jest doba dnešní, spokojují se ěasto tím, že bfvají pou.
b)rmi advokáty a jako oni mluvívají naplano; Ťemeslo pŤináší to již
s sebou, jak Ťíká Ňo..".

' ' 
á. krilikové naopak piesedlávají na beletrii. Y posletlní době na pÍí.

klatl známf essayista a referent denního listu vyclal hned dvě knihy
bÁsné prÓzy' Ale právě tento pÍípatl nutí tě, abys u něho chvilku proďel;
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