
spravedlnosti a hrdinství a k pŤíkazrim mravní vzpoury proti
skutečnoste m bez pravdy, znásilĎujícím a zahanbujícím. ,,Ženo,.,
praví Mercereau ve své apostrofě matky, ,,pÍesvědč svého syna
až do poslední vlásečnice jeho těla, že lidstvo nemťrže b1iti osla-
veno než ve sv ch geniech, apoštolech, recích, světcích. Učiri,
aby neměl jinfch vzor mimo ně a neodvrát,il pohledu svého od
nich, pokud z nich nevzal všecko, čemu jej mohu naučit,i' Aé
dovede reku i nejzapadlejšímu zachovati rictu, již dluhujeme
boh m. Ať obdivuje se lidem a miluje je podle jich hodnoty a aé
dovede nenáviděti je, budiž jakákoli jich moc, a opovrhovati
jimi podle jich nehodnoty... ,,Statečné srdce musí dovésti
prchati od těch, iež nikdy nic nepŤesvědčí, že jsou bratŤí. Dare-
bák žij s dareb{kem a člověk spravedliv1f s člověkem spravedli.
vÝm... ,,Poněvadž neposlouchá rady vfběrového spŤíznění, lid-
stvo bňede ještě po dv acíti tisícÍch let v blátě, a dobrf jesb koŤistí
zlého...

Takovf jest tenor poslední knihy Mercereauovy, která byla
pŤijata ve Francii, pŤíliš dlouho zajaté v blátivfch ledech rozu-
máŤské skepse a mravni lhosťejnosbi, s radostnfm dostiučiněním
jako znamení doby a pŤedpověď obrody. Nám, Čech m, není
to[o poselství nové. Vitalist,a nejušler,ht,ilejšího zrna, František
Mareš, vyslovil nám je a zdrlvodnil nám je činy st,ejně velkfmi
vědecky jako lidsky a pŤedjal tak dnešní v1fvoj nejlepši myš-
lenky evropské; a nejlepší naši duchové básničtí, otakar BŤe-
zina, Antonín Sova, Rúžena Svobodová, pieměnili je v dÍlech
svfch v tělo a krev vyšši kladnější skutečnosLi. Ale lhost,ejné
nemrlže bfťi poselství Mercereauovo ani nám; naopak; jsme mu
dlužni všecky sympatie vfběrového spŤíznění, jehož dovolává
se s takovfm stateinfm d razem jako organisačního zákona
pŤíštího lepšího lidstvÍ.

K. ilí. Čapek'ClrEeď: Z nrěsÚa i obvodu

První prvek, kter1i upozorní na sebe v ,,pražsk;ich novelách..
- a ne jen v těch _ p. K. M. Čapko1ich, jenž kŤičÍ piímo
a jehoŽ nenÍ možno pŤehlédnouti ani kritikovi sebepovrchněj-
šímu, jest positivně odborné poznání hmotného ristŤedí, v němž
dějst,vují se práce tohoto svérázného novelist,y, uzrávajícího
v posledních létech pňed tvjlm zrakem tak rozhodně, že odzbro-
jují všecku jeho někdejší skepsi. Mechanism uhelného obchrldku
pŤedměstského a svět at,elierri sochaňsk1ich v ,,Zaviněném ripadku
J. Vohnoutka.., jako pňírodozpytné radosti a trudy ,,MimoŤád-
ného profesora R. Šalvěje.., badatele pracujícího na problému
dělení potvrirky zvané Amoeba Proteus, dějiny histologie rost.
linné v ,,Herbanimalu.., jako tradice star;fch amatérri klasické
hudby z ,,Beethovenova večera.., nemají pro autora tajemství;
poznal tyto oblasti lidskfch zájmrl do detailu dlouh1im, lásky-
pln;im studiem, ne povrchní snriškou jakfch tak1ich vědomostí,
posbíran;ich ad hoc z pŤíruček.

Ale t,yto vědomosti nemusily by bjlti bdsníkoui ještě ziskem,
naopak: velmi snadno mohly by obrátiti se v dary danajské a pŤi-
nésti nebezpečí balastu, kter;i utlačuje a znesnadriuje autorovi
jeho vlastní ťrkol tvrirčí, jímŽ bylo, jest a bude vytváňení postav
a osudri lidskjrch' U p. K.M. Čapka není tomu však tak, poně-
vadž pňist,upuje k nim vyšší schopnost: autor umí i oživiti ma.
teriál snesen1ii tím, že mgsli jím a z něho; myslí jako myslili t,i,
Jtmž byl životním ridělem a rikolem. V obou učeneck;i'ch nove-
lách prožíváš s ním napět,í, utrpení a vzrušení badatele, kterého
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posedla idea a proměnila v monomana' zapomÍnajíclho celého
světa ostatního; muka člověka, jenž bezejmenn1Ím orgánem, slo.
ženfm zčást,i z dedukce, zčásti intuice, pracuje ve tmě a loví
cosi, co nemá tvaru ani jména; a v novele muzikantské jest, to
strázefi ne daleká tomuto tvrirčímu trudu: prožíti znova určité
vjemy umělecké, které v halucinované obraznost,i hráčově na.
byly vfznamnosti závažnější než objektivné bytosti lidské a po-
měry životní. V tomto smyslu jsou skoro všechny hlavní postavy
těchto novel lidé duchovní, lidé jednostranní, kteŤí jdou za svou
vidinou s urputnou slepotou a proto ovšem jdou ke své zkáze
a ve svou zhoubu; již v pŤedešl;irch pracích, zvláště v trojÍm
,,Pateru,., byly náběhy k t,éto básnické koncepci, ale zde se do-
konávají, a v tom jest ne poslední pŤíčina, proč stavím tuto knihu
na vrchol posavadního díla p. Čapkova.

Ale tím vším není posud vyčerpána funkce, kterou ve své
umělecké ekonomii určuje básník svému podrobnému poznání
odbornému. Kdo pozorněji čte práce p. Čapkovy, vidí, jak
značn1f riděl pŤipadá v nich pňekvapením, náhodám, ano i jevr1m
a dějrim tajemnJ'm nebo záhadnJ'm. Náhodou, tím, že naskytne
se právě včas, aby ji ochránil od ritokrl podnikavého sochaŤe,
pňichází Vohnoutek ke své Zuzce, jíž byl pŤece vzdálenější než
jeho podzemní brloh podstňešného atelieru, jako Ťadou pitvor-
nfch náhod a shod pŤišel ke své první ženě-mlynáŤce. Shoda
náhod pŤiměje obstarožného učeného monomana k erotickému
ritoku na svou hospodyni, kterou míjel desetiletí nevšímavě, bez
nejmenšího pokušení, a zahubí jej jím. ,,Herbanimal.. jest pro-
tkán pŤímo dobrodružstvími nejrriznějšího zrna, od nečekan ch
setkanfch až po promyšlená impost,orství; a co mučí mladého
inžen1fra-beethovenovce, jinak riplného skeptika ve věcech zá-
hrobních, a pudí jej do Prahy a t,ím i nepŤímo v banální dobro-
družství, jsou pŤipomlnky zemňelého starého druha jakoby ze
čtvrté dimense.

Jak patrno, sráží Še v novelách p. Čapkovfch dvojí protilehlf
svět: svět vidinnf a svět stňízlivě určitf a určen1f ; a teprve touto
juxtaposicí nab vá svět positivn celé své positivnosti a svět

fantastickjl celé své fantastičnosti. Že nespl1fvají, že obojí jest

ostŤe ohraničen, že se nepronikají, ačkoliv se mísí a prostupujÍ,
v tom jest pramen grotesknosti, které nebylo možno dostoupit,i
jinak; ale v tom jest i pramen zvláštní děsivosti a místy i tra.
gičnosti: kdykoli vystoupí někter;f obyv3tel jednoho světa z jeho
mezi a pokusí se vniknouti do svět,a druhého, jest mu to na ne-
štěstí, ne-li na smrt a skon, neboť obojí svět jest uzavŤen1f a ne.
pňátelsky odloučen;|' od sebe. V této knize jsou to ovšem jen
ob;rvatelé světa vidinného, kteŤí se rozbíjejí o svět stŤízlivě
hmotn;y', o svět positivn1i; tak badatelští monomanové, profesor
R. Šalvěj a dr Šmerda, kteŤí žijí šéastně jen potud, pokud žijí
sq|'m vědeck m vidinám, plánrim a sn m, a h;rnou ve chvíli,
kdy odváží se prvního kroku do světa hmotné skut,ečnosti, do
života vášně erotické. A doplůkem k tomu monoman' kterému
jeho duchová posedlost, stala se mukou, mriŽe uniknouti ze svého
zaklet,í jen branou zvíŤeckosti.

Jest karakteristické pro básnické pojetí p. Čapkovo, že pňed-
stavitelkami tohoto světa hmotně stňízlivého jsou ženy a že ženy
bfvají osudem muž , obětujících svJrm vidinám; na ženě roz-
tňíští se prof. Šalvěj i dr Šmerda, na ženě málem roztňíštil by se
mlad;Í adept botanické vědy, Soboťka. Básníku a korektorovi
Vondrejcovi, hlavnímu reku trojího ,,Patera.., sensitivnímu fan-
tastovi, stala se osudnou také žena, pŤedstavitelka hmoty nej.
hmotnější, židovská číšnice. Žena mívá u K. M. Čapka rilohu po.
sit,ivní stŤízlivosti a smyslného egoismu; myslí jin1|'mi orgánynež
mozkem a v zápase s nÍ podléhá muž dňíve než začal bojovati.
I touto knihou prochází několik animálních krasavic, které věru
netrpí sentimentalitou nebo jinfnri morálními pňedsudky a roz.
paky; tak slečna Filoména, která za nic na světě nedopustí, aby
svat,ba byla i jen o den odložena pro.smrt jejího pravého avlast-
ního ženicha, tak lstná Ilona ve dvojím vydání, matka i dcera, na
něž obojí hodí se slovo, zasyčené šeptem star;fm botanikem v ka.
várně, tak slečna Hermine Kátzchen, k jejíž perversní morbidezze,
jak ji r'ystihl autor sv1im ocelovfm slovem, mťržeš nalézti v1ftvar-
nli pendant jen v pŤísněvěcn1ich kresbách Toulouse-Lautrecov1ich.



Groteska p. K.M.Čapka jest velmi vzdálena, jak patrno, vší
rozmarnosti, hravosti a laxnosti;naopak: má svou pevnou kresbu,
svou rozhodnou perspektivu, ano i svou architekturu; má i svou
filosofii, jako má svou morálku a svrij symbolism. A má ovšem
i svrij jedinečnf vfraz vltaz barokní, byl-li jím kdy kter v;fraz
česk , kladoucí vedle sebe nezprostŤedkovaně termín vědeckého
odbornictví i nejsmělejší a nejpestÍejší metaforu, firaz Žargo-
novf i pŤíměr nejzavilejší, subtilní v-ftěžek pozorování pŤejem-
něl1ich smyslrl i novináŤskou machu, ale všecko ričelně, na pra-
vém místě a v praqir čas. Čta jej cítíš, že jen v něm jako v jediné
zprlsobilé a spŤízněné látce mohly bfti myšleny tyto osudové
grimasy, místy až děsivé a zde stylu aŽ daumierovského.

Jaliub Arbes

TváÍí v tváŤ smrti Arbesově, jenž skonal 8. dubna na Smí.
chově ve věku 74 |et,, kladeš si bezděky otázku: kdo zemŤel
v tomto houževnatém nezdolném starci, mladším druhu a kole.
govi Nerudově, jenž pňes všecky rist,rky životní, pÍes trudy
a tísně literáta, žijÍcího jen ze svého péra, pÍes všecku zdánlivou
desperátnost svého materialistickodeterministického pÍesvědčenÍ
zachoval si do svého konce ducha jasného, klidně humorného,
bez trpkosti, usmíŤeného se sv m ridělem osobním i obecně lid-
sk1fm, kt,erému nebylo nic vzdálenějšího než metafysickf odboj
nebo misantropie? í&'ff

Kdo zemÍel v Jakubu Arbesovi? Multa nebo také multum pÍi
nepochybnlch multa? Největší českf pracoaník literárně beletri-
stickf? Soudím, Že ano; riplné díIo Arbesovo pŤev$ší snad obje.
mem' t,o jest počtem slov a slabik, i dílo Vrchlického, i dílo Ji.
ráskovo. Ale byl tento největší pracovník také největ,ším slo-
vesnfm děIníkem českJrm? Dělníkem: to jest umělcem-plastikem,
milujícím nade všecko svrij čistf nástroj a pracujÍcÍm jÍm v látce
vedorně tvrdé s vášnivou, ne stupnou touhou po dokonalosti?
Zde bezesporně není jiŽ možno pŤisvědčiti. I největší cbitel ze-
mÍelého mistra musí pňiznati, že nebyl-li kdo dělníkem v tomto
smyslu slova, nebyl jím právě Arbes. Dílo jeho nev1novná se ani
dÍlu Nerudovu co do r1irazné životnosti a barvitosti, ani ďlu
Jiráskovu co do plastického klidu, epické pohody a ušlechtilé
dokonalostné rovnováhy. Nebyl to jen chvat, kter}7 poškozoval
dílo Arbesovo, byly to hlubší, bytostné a organické nedostat,ky
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