
164 VikÚor Dyk: Zmoudňení l)ona QuiioÚa

Hraběte Gobineau, autora ,,Renesance.. a ,,Asijskfch novel..,
prlvodce theorie čistoty rasové, kterou vypracoval bayreuths\f
Houston Stewart Chamberlain, rozhoňčovalo velmi Cervantesovo
pojetí Dona Quijota v jeho stejnojmenném románovém arcidíle;
Gobineaua romantika urážel Cervantesriv wfklad heroismu ze
šílenství; urážela jej domnělá zaujatost Cervantesova, dávající
za pravdu světu a jeho objektivnému skutečnostnému kriteriu
proti subjektivné chiméňe rytÍňově a léčÍcí jej z ní vJrprasky, ka-
mením a posměšky. V Donu Quijotovi zŤel Gobineau ne chu-
ravce' ale genia a heroa v jeho boji se spiklou banálností, suro-
vostí, tupostí světovou.

Viktor Dyk, typick1f romantik, zahnan;.f do realistické doby
a do realistického prostŤedí, zaujal ve svém ,,Zmoudňení Dona

Quijota.. stanovisko Gobineauovo, stanovisko typicky, místy až
karikaturně romantické. Viktor Dyk sleduje ve své ,,tragedii..
většinou vnějškově věrně dramatick;7 v;ivoj a dramat,ickou peri-
petii svého reka podle dějového pásma románu Cervantesova;
pŤejímá z něho ňadu scén a většinu osob, ale dává jim jin;f smysl,
pojímá je jinak než Cervantes: s jiného hlediska, jinou perspek-
tivou. Jako u Cervantesa, jde i u Dyka o vyléčení Dona Quijota
z jeho rytíňskj'ch pošetilostí (podle soudu jeho okolí); a jako
u Cervantesa podjímají se i u Dyka tohoto rikolu dva pňátelé
rytíŤovi, faráŤ a magister Sanson Carrasco; jako u Cervantesa
spálí i u Dyka faráŤ ryt,íňské romány Quijotovy, pramen jeho

šílenství, a jako u španělského mistra i u básníka ěeského ma-

gister Carrasco, pňestrojen1f za rytíňe Jasného Měsíce, vyzve na
Jouboj rytíŤe manchanského, porazí jej a uloží mu, vrátiti se do
rodné vsi a zanechati na rok potulného rytěňování; a jako u Cer-
vantesa i zde jest toto zňeknutí se svého poslání pŤíčinou melan-
cholického vadnutí a posléze smrti Quijotovy' Ale vedle této
shody v celkové vnější linii životního pňíběhu puijotova jsou
u Dyka odchylky a ty právě jsou vfznamné pro jeho básuické
pojímání a hodnocení; jsou invence scén a osob, kter;ich není
možno myslit,i si v arcidíle španělském a jež pŤíčí se pňímo jeho
koncepci' Hledati jest, je pňedevším v druhém a tŤetím aktě.
Druh;i akt nadepisuje V. Dyk ,,Sierra Morena.. a také v Cervan.
tesovi nalezneš v kapitole XXIII. až XXIX. prvního dílu Dona
Quijota v tomto nepňíst,upném pohoňí a také zde setká se v něm
s pološíleny- a zrazen;|.m milencem Cardeniem, jenž proklíná
vrtkavost své Luscindy a podlost svého pňítele dona Fernanda;
ale na t,om pňestává podoba a směr obojí básně se nyrrí podstatně
rozcltázi, Cervantes dal setkati se v horách morensk;Ích Carde-
niovi s jinou obětí podlosti panského hejska Fernanda, s jeho
zrazenou a zavrženou chotí, krásnou, bystrou a vtipnou Doro-
theou; a pňede ve své fabulační rozmarné pohodě a líbeznosti
dějovou niť tak, že oběma ušlecht,ilfm trpitelrim, Cardeniovi
i Dorothei, dostane se posléze práva, spravedlnosti i štěstí; v hos-
tinci, proslaveném Sanchovfm dobrodružstvim poslamkovJrm,
set,kají se oba krásní nešéastníci s Luscindou a Fernandem,
a zvláště Dorothea svou líbeznou duchapňít,omností a naléhavou
qimluvností obrátí Fernanda: Cardenio spoji se se svou Luscin-
dou, Dorothea se sqÍm Fernandem v šéastné manželství. Tato
titěšná, životu pňitakávající pohoda fabulační jest typická pro
Cervantesa a jeho věk; tato naivní, životně sladká romantika
jest jediná, již zná její odlesk poznáváš ještě v románech a no-
velách Goethov ch, jako nalezneš tam ještě sestry a blíženky
Dorotheiny v ženách a dívkách stejně sladk1irch a kouzelnfch
jako stat,ečn1ich a iniciativně v1imiuvnfch. Jinak jest tomu
u Dyka: zde jsme již v oblast,i romantisml od,uozeného, refleniu-
ného, ironického a otrdueného, I on postavil vedle opuštěného



166 a Zrazeného milence Cardenia pendantem nešéastnou zrazenou
milenku, potulující se bezritěšně po horách morensk;|ch; ale jen
proto, aby mohl na nich demonstrovati blátivou moudrost San-
chovu, že ,,|eze se na vrch, aby se sestoupilo dolri.. a že ,,lidé
mluví t'ak či onak; jednají však všichni stejně... Don Quijote,
kterého okouzlovalo krásné, bezritěšné zoufalství zrazené lásky,
musí bfti svědkem toho, jak toto domnělé absolut,no bolesti
a utrpení vykukluje se v zcela rozumové relativní touhy po štěstí
a dobré vrlli, chopiti se ho, naskyt,neJi se k tomu první pŤíleži-
tost. oba zrazeni milenci rrizného páru dohovoňi se a utvoŤí pár
nov1f ; z trosek dvojí nešéastné lásky svaňí se tu nové štěstí, nová
láska: v ironii této vulgární matematiky všední běžné empirie
životní vybíhá druhjr akt , ,ťragedie.. Dykovy , T aklo ,,pomlouvati
život.. (abych užil slova Nietzschova), nedovedl ještě Cervan-
Les;toho dokázala aŽ ta odvozená reflexní básnická funkce, které
se Ťíká romantická ironie; Ía teprve vzala si právo, ve jméno snu
a jeho domnělé absolutnosti točiti takto se životem. Co by bylo
renesančnímu mistrovi, kdyby se s tím byl set,kal, pŤedmětem
shovívavého směvu nebo rozpustilého, ale zdravého smíchu, to
jest romantickému epigonovi podnětem hoňké, misantropické
satiry.

Ještě více odchJrlil se Dyk od Cervantesa a jeho naivního fabu-
listického realismu v tŤetím aktu, v ,,Noci pňed Tobosou.,. Také
Cervantes ukazuje na začátku druhého dílu svého románu, v ka-
pitole deváté a desáté, Quijota putujícího do Tobosy, aby spatŤil
paní svého srdce, Dulcineu, a pŤijal její požehnání ke sv;im no-
qim pout,ěm a činťrm hrdinskjlm. Ale u Cervantesa jest tato
noc pňecl Tobosou nebo lépe v Tobose rozpustilou fraškou a jest
fraškou i později pŤičiněním vychytralého a podvodného Sancha
Pansy, kter;ir klame a podvá,Jí svého pána po své zvrili a p,'o své
pohodlí. U Dyka jest však ,,Noc pŤed Tobosou.. opravdovou
,,nocí začarovanou..,  , ,nocí štěstí a lásky,. jako u německ ch
romantik , nocí citového zasvěcení a zaslíbení fantomrim. A hlav-
ní figura této ,,Noci pŤed Tobosou.., nevěstka Dolores ze Sevilly,
která se dá získati dvěma někdejšími lupiči, pŤestrojenJrmi za

poustevníka a mága, k pitvorné frašce, ale lapí Se sama ve vlastní 16?
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,,..ypadne z lohy.., jestvftvorhyperromantick , jemuž

nerozuměl by Cervantes a jeho věk. Zde jsi pienesen rázem do
pozdního romantismu francouzského xlx. věku, někam mezi
V. Hugovu ,,Marion Delorme.. a Dumasovu ,,Dámu s kame-
liemi.., a snad ještě dál, snad až k churaqfm ženskj'm typrim
Ibsenoqfm, trpícím nudou všedního života a toužícím po vel-
kém zázraku citového absolutna. Jako tyto rekyně Ibsenovy,
jako jeho Nora, Hedda Gablerová, Paní z námoŤí, pŤesytila
se a znudila se Dolores vším; jako ony cití i Dolores svou kletbu
v tom, Že ,,dělá všecko na polovic.., milujž nebo vraždiž; jako
ony touží po zázraku absolutní víry a její celosti a nalézá jej
na chvíli v Donu Quijotovi a jeho čisté pokorné lásce k fan.
tomu; a jako ony, když jest Don Quijote poražen a její oltáň
znesvěcen, ,,hledí ztrnule, jako by nechápala.. a ,,mechanicky
opakuje slovo, kt,eré znamená tragedii její poslední viry.. (stra-
na 101). A vrací se k starému Íemeslu: , ,Měla jsem svr1j sen . ' .
Procitla jsem. Uvidite, že budu stará Dolores... Sen, jako u všech
pozdních romantikrl, jest u Viktora Dyka stravou života; kde
dojde, tam se umírá. I Don Quijote umírá, když mu neobratnf
pedantickf realista, hrd;.i na svou policejně detektivní methodu
konfrontovati sen se skutečností, fantom s realitou, pňivede
opravdovou skutečnou Dulcineu z Tobosa, hrubou a drsnou sel.
skou holčici, dceru Laurenta Corchuela, ,,kteqy' beze všech po-
chyb jest Ťádnf mlfž*.

Cervantesovo románové arcidílo jest veliké datum v dějinách
poesie i vdějinách poznání a zobrazení lidské duše. Jeden z prv-
ních a snad v bec první pojal Cervantes v celkovém, vědomém
a organickém díle svého reka jako člověka, kterf se m1ilí v sobě,
pokládá se něk m jinJ'm, než vpravdě jest: Quijano, piíjmím
Dobráček, klidn1i, mírumilovn1i zemánek' sní sen mrtvého neča.
sového heroismu, provádí všecka gesta, jichž vyžaduje tento sen,
a platí jejich režii sv1im huben;im slab1fm tělem a stejně hube-
nlim měšcem; a když pozná, že byl jen nástrojem cizí vrlle
a obraznosti, která si jej podmanila a pňeměnila jej v trpnou



168 loutku, hrající cizí děje a opakující cizí slova, vymyšlená lidmi
dávno mrtv;irmi, umírá. Don Quijote Cervantesriv jest v básnické
tvorbě snad první oběé děsivého děje, rozkladu osobnostního já,
kdy vlastní irí jest nahraženo jd cizim; děje, kt,er1i odtud bude
zajímati básníky i filosofy, děje, jehož poslední f.ázi v nejradikál-
nějším vyhrocení popíše Mach ve své ,,Analyse der Empfindun-
gen.. (, ,Das Ich ist unrettbar!. .); děje, jemuž dal nejmonumen-
tálnější a nejstylovější v1iraz Flaubert svym ,,bovarysmem..;
děje, k němuž obdobu v oblasti qitvarné nalezl Bahr po stopách
knihy Machovy ve francouzském impresionismu. To, čemu se
někdy Íiká nepfímÚ realism, aniŽ se cítí vlastní genetick;f smysl
slova toho, v němž skutečnost rovná se desilusi, rozčarováni z ci-
zÍho ,,já.., sebepoznání, má v Cervantesovi svrij počátek. Ale
pňesto, že kriticism vtrhuje zde po prvé v dílo básnické a určuje
samu koncepci jeho, jest arcidílo Cervantesovo cele naiuní, t,o
jest tvrlrčí. Vytváňeti životní děje a životní figury, opájet,i se
bohatstvím a rozmary životními, jest posud hlavní jeho cíl.

Jinak jest tomu v ,,tragedii.. Dykově. Zde jest všecko reflexe,
tendence, ironie. Magister Sanson Carrasco, lékaŤ Quijotriv, jest
u Cervantesa prost1il a veself špr1fmaŤ, u Dyka stává se z něho
skoro alegorie; tak tendenční jest linie, v niž jest vkreslen. Po-
znáváš pod ním doktora Hilaria z ,,Konce Hackenschmidova..,
českého koženého realistu pŤísné observance. V jeho mladosti,
čteš na str. 18, jest ,,něco vyschlého a pedantického; mluví stále
jakoby k žáčk m; jest si vědom své driležitosti a pŤevahy, které
mu dodává znalost pravé cesty; zcela určitě vidí něco jiného,
nežli faráŤ, není však jisto, že by viděl více..; chce vŠude ,,pŤi-
vodit zdravé posuzování skutečnosti.., ,,potlačiti fantasii.., na-
nésti do rodin ''exaktních knih..; mluvÍ s dívkami jen ,,o váž-
nfch otázkách..; posuzuje city podle toho, ,,obstojíJi pÍed vě-
deckou analysí..; láska jest mu ,,správn}i vfběr nezkalen;i rito-
kem pudri..; vnucuje svfm bližním se samospasitelnickou vtíra-
vostí svou pedagogickou methodu, která zá|eži v tom, ,,abys
viděl jasně.., ,,abys viděl věci, jak skutečně jsou... A zosobněnou
tendencí, ovšem jiného směru, jest faráŤ' A vlastní kladní prota-

sonisté hry, Don Quijote a jeho pravá Dulcinea, Dolores ze Se-'

íi]ly, ;'o.' ztělesněné postulátyna život a v tomto smyslu krrižní

faniomy. Kde zavadíš o jedinečnou životní tvorbu, o karaktery

organické životní celosti, jsou pŤejaty nebo pňímo pňeneseny

z arcidíla Cervantesova; tak Sancho Pansa, kter jest až do těch

poŤekadel a pňísloví skoro doslova složen z rtlznych částí španěl-

ského velerománu.
Všecka tvorba V. Dykova souvisí spolu, jest jednotná. Jde

neustále o tyž zák|adní asketick;i poměr romantického epigona

k životu. Záporně jest to: život ironisuje se absolutními nesná-

šelivjlmi postuláty; kladně: dokazuje se v no{rch a nov ch ob-
měnách, Že stravou života jest sen a že umírá se tam, kde tato
látka došla. Tragedie ,,ZmoudÍení Dona Quijota.. jest jen pokra-
čováním nebo novou variantou ,,Konce Hackenschmidova...
V obou pracích souboj mezi ,,snem.., ztělesněn1fm jednou bo-
hémskfm nadčlověkem a po druhé rytíŤskfm maniakem ušlech-
tilosti á tout prix, a skutečností, zastoupenou po obakráte pedan-
tick;im doktrináŤem ochuzené a odmocněné reality;v obou dílech
žena, oklamaná ve své velké víňe ve svého milence-bohatfra;
v obou asketická dialektika, jíž jsou koncipovány všecky hlavní
figury, s životem nesmíiená, znásil ující jej knižními postuláty,
posedající jej ideologickfmi fantomy, obětující jeho bezprostŤed-
nost schematr1m odvozen m z cizi básnické tvorby; ale v obou
pňesto jakési opojení životní touhou, vnikající do díla jaksi per
nefas, zadními vrátky, když bylo vytlačeno hlavními dveňmi.

Viktor Dyk není mohutn;f tvrlrce životních typrl: schází mu
k tomu kladn naivní vztah k životu a jeho vroucí kypivé hňe.
Jest epigon romantick , básník jedné struny. Ve ,,Zmoudňení
Dona Quijota.. opŤel se pňímo tvárně o cizí velké arcidílo; mno-
hfmi bude mu to snad vyt,fkáno a zazlíváno; neprávem: nevím,
jeJi to pňíznakem slabosti, ale jistě jest to znamením moudrosti
uměleiké, nalézti si jednotné stylové arcidílo, jehož základní per-
spektivě mrlžeš se po svém vnitňním charakteru bez násilí pod-
ňiditi. ,'Konec Hackenschmidtlv.., kterjl vystupoval po této
stránce s pretensemi mnohem většími, nebyl o nic prlvodnější;



170 spíše naopak _ Paul Bourget, Stanislav Przybyszewski, Henrik
Ibsen dodali mu jeho hlavní situace dramatické - ale ovšem ne.
jednotnější.

Teprve nyní, tímto uvědomělfm podňízením se velkému a ty-
pickému ritvaru básnickému, dosáhl Viktor Dyk té organické
celost,i a harmoničnosti, pokud jest v jeho možnostech tvrirčích,
a tím jest jeho ,;Zmoudňení Dona Quijota.. sympatické jako akt,
umělecké ekonomikv.
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Clauile Farrěre: Bitaa

Claude Farrěre jest patrně mladf námoŤní d stojnlk francouzskf, kterf byl
asi blízkfm divákem japonsko.ruské bitvy u Ču-šimy r. tg05; jest vášnivf milov-
ník a ctitel japonské národnÍ bytosti; všecko japonské budí jeho podiv a sympatii,
od pŤlrody až do umění vftvarného, od poesie aŽ do mrav ; a celá kniha jest hym-
nus zazpívanf ke cti krajnÍho v]asteneckého sebezapĎení a sebcobětování, jich|
odměnou bylo vítězství ču-šimské. Tu jest poevropštěl1y' pár urozenfch manžel
japonsk1y'ch, markfz Jorisaka s choti Micuko, oba zdánlivě lidé západní' kteÍí obcujÍ
drlvěrně s Evropany, znajÍ jejich jazyky, smjšIení, pÍesvědčení, zvyky, city i kon-
vence a žijl na povrch jejich životem _ ale uvnitĎ uchovávajÍ si neporušenou svou
starou národní duši vfchodnÍ a kultivujÍ ji v jakési druhé pobočné existenci' aby ji
v rozhodnou chvíli rozšÍňili v existenci pravou a jedinou. Takto oklamávají do
jakési nríry Evropany, jichž invasi musila strpěti a snésti jejich citlivkově jemná,
ale i pruŽná a neumoÍitelná bytost. Markfz Jorisaka, dtistojník námoňní, pÍekvapí
svého hosta, anglického kapitána, pÍi erotice se svou chotí, snese své pohany mlčky,
ale pokládá kapitána za dlužnÍka, jenŽ musl spláceti svtij dluh |,1m, že zasvěcuje
svého hostitele do _ tajemství strategiky námoŤnÍ; a v rozhodnou chvlli, kdy zmírá
zasažen granátem ruskfm, pŤipamatuje mu onu erotickou scénu a donutí jej tak
mravně, aby pňevzal za něho velení a dobojoval vítěznf boj. Mohu Ťíci, že málo co
odpudilo mne tak jako tato vrcho]ná scéna románu p. Farrěrova. vidÍ.li v tom
p. Farrěre krajnÍ sebezapŤení a sebevládu, vidÍm v tom já jen rafinované kuplÍŤstvl
(a Micuko jest spoluvinnicí v tomto kuplíŤství, neboť anglického kapitána nemiluJe
a poddává se mu patrně jen ze státních drlvodtl). Je-|i to zde ot'ientální duše, pak
zdi pŤed ní Jako pÍed moreml

Román p. Farrěrriv stojí, pokud mohu posouditi' na slušnÝch vědomostech
a znalostech Japonského života, umění, mrav i filosofie, ale vjznamné dÍlo umě.
lecké a básnické nenÍ. Jest to kniha, jak píšI je dnes po kopách vzdělaní a vkusnÍ
evropštÍ globetrotteňi, lidé, kteŤí mnoho viděli a mají kultivovanf zrak _ ale nic
víc ncŽ zrak. Literární a vftvarná kultura a spisovatelská obratnost a parátnost
patňÍ dnes ve Francii skoro k obecnému majetku vzdělanectva _ ale od literární
kultury k opravdové básnické tvorbě jest ještě nesmírně, nesmÍrně daleko. Fran.
couzi sami neklamou se nikterak o tom; bludy a omyly tohoto rázu pňenechávají
rádi _ cizincrim.




