
178 známek deníkovfch. Jest Jím prf _ konkurenčnÍ Íevnivost. Poznámky Tilschovy
vyšly prf v konkureněním Lumíru,|budily prÝ pozornost' mtlJ list prÝ neprospe.
ruJe, lidé prf se hrnou ode mne ke krámku Dykovu a tarasÍ pŤimo pasáž pied na-
kladatelstvÍm ottovfm a tu prf Jsa bez sebe vztekem a zuňivostÍ, tĚÍskal jsem do
Tilsche. Tak stojÍ to doslova v Lumíru na str. l84 - Jen jmenován nejsem:
ukazuJe se však na mng ukazováčky obojí ruky. Cituji tento passus, aby se vidělo,
jakf ušIechtilf odprirce jest V. Dyk a jakou má noblesu v usuzovánÍ a jaké právo
má v1wyšovati se nad běžnf českf literární mrav i nemfav, krčiti nad nÍm vznešeně
rameny a rozdávati rady ušlechtilosti a rytírské velkodušnosti. Tento člověk byl
vždycky rlžasnf v tartuffstvít hlásal neJvznešenějšI theorie a pťovozoval neJubo.
žejš| praxi. Le vieux diable se íait hermiter nyní pÍše V. Dyk kodex rytíÍského
duelul - J{, aby tedy nebylo pochyby' neviděl jsem a nikdy nevidlm v nikom
konkurenta a nejméně vidÍm jeJ v LumÍIu; mně nepÍekáží la nepÍekážel nikdo;
v hrudi nesu své poselstvÍ, které cÍtÍm"a ctím Jako cosi Jedinečného, a jest mně rlplně
lhosteJno, kolik lidl Je slyší nebo neslyšÍ. Nejsem kandidát poslanectvl' aby o mém
osudu rozhodovala majorita. - Pana docenta dra Svobodu, kterf pňihlásil se do.
dateěně Jako autor ušlechtilé lokálky v PŤehledu, ujišťuji, Že ani Já nemÍním
s ním polemisoÝat' nikdy o ničem. Muž m tak nádherně d slednfm, kteií JednÍm
dechem tvrdí, že nepolemisují, a zárovelt urážejÍ v pracně Šroubovanfch větách
odp rce, Jdu rád z cesty.

M. A. Sitn.óček zemíel
v Praze dne 12. rinora páhle, iačkoliv zdraví jeho bylo delšt jiŽ] dobu podryté
a duševnÍ síla v poslednÍch létech podlomena. v Šimáčkovi odešla z ěeského literár.
nÍho Života vfznamná osobnost, Jež byla v jistém smyslu i pňedstavitelkou celÓ
generacer první realistické generace ěeské, která reagovala vlce méně uvědoměle
p'oti ěeskému parnasismu a exotismu lumírovskému. Šimáček jako Svoboda (a ze
staršÍch Arbes) byl vzděláním technik, chemik, a není pochyby, že Llm vysvětluje
so mnoho z karakt,eru Jeho tvorby, JejÍ analytickopopisnÝ ráz, leJÍ determinisrir,
snaha pojlmati život jako procesy a boje urěitfch látek a prvk ' Její schematičnost
a íormulkovost' cely aparát pňírodovědně spoleěenskf, celá demonstrační tendence
- všecko' co podma ovalo v době naturalistickfch theoriÍ a thesÍ, co činilo dÍIo
teho zajlmavfm v době, kdy vznikalo, a co, cltlme dnes bezesporně, podvedlo je
často i o tu básnickou sílu, tfebas ne značnou, kterou v ně mohl autor vlíti. Dnes,
kdy tážeš se pÍed díIem uměleckfm jen po Jednom, po sÍle tv rčl a básnické, vidíš,
co cítilo nás někotik mladšÍch Již v devadesátfch létech, že M. A. Šimáček nebyl
velik$ básnlk' tv rce lidskfch živottl a osudů, nyblŽ jen svědomitf a pitny literárnl
dělnlk, talent ne silnf, nybrž houževnatf, kterf vnějškové probádánÍ a prostudo.
vání Životnlch podmÍnek pilrodně spolelenskÍch bral často JiŽ za básnickou tvorbu
a kterf vnějškovfm popisom a kombinacÍ odpozorovanych detail , s nlž mísil často
neorganicky staré fabulistické konvence dějové, nahrazoval pfÍmf intuitivnf zor
tvůrčÍ, nové odvážné pojett lidské osobnosti a jejÍho ustroJenÍ karakterového. Lite-
rární práce Šimáěkova jest velmi obJemná, ale šla sptšo do šÍiky než do hloubky.
NeJslabšÍ z nl Jest nesporně jeho tvorba verŠovaná, ,,Z kroniky chudfch.. (kniha,
ktemu debutoval r']l884), ,,Vjbludišti lásky.., ,,Na záletech.., ,,Hrobu a životu..;

zde Jest Šlmáček buď konvenční kreslíÍ-Žánrista nebo veršovec mdlé. bezbarvé
meditativné noty.. Nejvyrovnanější a také umělecky nejsympatiětější isou prvnt
povídkové práce Šimáčkovyz ,,Z opuštěnfch mtst.. (tssž1, ,,il re"ai"k; a ,,Duše
továrny.., kde byl prostě pozorovatelem určitého typického prostredÍ' ktero ao.
vedl.uzaviIti v Jasnou, poněkud suchou a stÍízlivou linii své kresby, Jež se hodila
dobňe pro sociálnÍ ilustraci, ale nestačila na komposice mocněji klenutfch rytmrl.
JiŽ v,prvních románech Šimá.čkov ch, v,,BratÍÍch.., v,,otci..,;,,ŠtěstÍ.i ve,,bvojÍ
lásce.. ukázalo se, že na uměnÍ t'ragiky životni nestačÍ a.že, kde jest opraváu svrlj
a ryzÍ, jest stále Žánrista, byť v románovém Íormátě. Zvfšenou měrou platí tento
-qoud o posledních objemnfch románov ch skladbách autorovfch, o ,,Světlech mi-
nulosti.., ,,Lačnfch srdcích.., ,,Chci Ž1L!,, , kde si autor libuje v nepÍije.mném problé.
movém nadouvání látek zcela pr hlcdnfch a běžnjch a kde hraJe si s aplombem
zcela pochybenfm na ,,docteur ěs sciences psychologiques... ŽvláštnÍ skupinu
v tvorbě Šimáčkově tvoňí cyklus ,,pohledri do rodin.., ou*ztu z pražské buržoasie,
spojenfch osobou phil. stud. Filipa KoňÍnka, ,,Lívanečky sleěny RÓzy..,,,U Žehurrl..,
,,Miroslav z Lipan.., ,,Rodina Janebova.., ,,Chamradina.., ,,Poslední wáno 1ména..,
,,Rodiny dvou sester.., jež vydal prlvodně s pseudonymem Martina Havia. I tu
první svazky svou pozorovatelskou bystrostÍ a žánrovou soběstačností stojÍ nad
svazky]posledními, v nichŽ rozkládajt se a ŤešÍ se problémy národní a spoleěensk
filosofie _ mimo jiné problém odnárodněnl _ s Jakousi nepiíjemně samolibou
a.vnějškovou hlubokomyslností, která odpuzuJe a popuzuje každého s Jemnějšímcitem uměIeckfm a básnickfm. Beletristické dÍlo Šimáčkovo doplrluJÍ povídky,,Prv.
nl služka.., ,,V novém životě.. a,,Maxínktlv strfc herec..; posteani prece náíazu;e
r t:l.l 

prvnÍ, ale ukazuje pŤÍIiš zjevně ťlnavu mysli i ruky. Z dramatické tvorby
Simáčkovy kladu nejvfše ,,Svět malfclr lidÍ.. (l89o) pro vnit,ĚnÍ rovnováhu síly

". 
fo"Ty, obsahu a inspirace; nenÍ to ovšem dramatická báserl, nfbrž Jen Íada

obraztl, povIdka rozložená ve scény, ale zachrarluJe Ji několik figur jasně piokresle.
nych a pevně postavenfch na nohy. DaIšÍ dramatické dílo Šimačtovo zt<tamává
však zase. ,,Jinf vzduch.. Jqst problémová a prcblematická hra s alegorickfm ideo.
vfm apar{tem á Ia Sudermann, ,,Ztracenl.. zabňídajÍ Ještě hlouběji áo těchto sebe-
klamt1, ,,Poslední scéna.. odvaŽuJe se na něco, co nedovede vyvaziti a ospravedlniti
z v-1i'trar a vybíhá tak v prázdnf experiment. v Šimáěta pfuonl silně i Ziola 1v jeho
počátcÍch), i ruštÍ romanopisci, ale vliv ruskf nešel do hloubky a obmezil se na ně.kolik vnějškovfch gest a na Jakési humanitáňstvÍ málo Jadrné, aby mohlo byt,iopravdovou básnickou inspiract. VÍce neŽ těmto vzorrlm poaone ie alo Šimáčt<ovo
lj! '|:o-".*"lnovu; vnitÍn| podoba a obdoba vtírá se někdy pÍImo poučenému
ctenári. Jako Sudermann měI i Šimáček houževnatf robustnÍ talent temné smyslo.vosti; jako Sudermann měl i zdánlivou smělost a Íaiešnou odvahu v ma ch věcecha Jako Sudermann selhával ve věcech rozhodnfch a vykuklil se ve vlažny a chudo.k^rwnf'uměleckf temperament. Na počátku tet devaaesátfch byt Šim;'ek pot.taoaoza velikého umělce-realistu, a stálo již tmchu odvahy, protestovati tehdy proti
ji:l"':]:o" a ukázati pravé jeho vnitŤnÍ ustroJenÍ; dnes pŤiznávajÍ všecky vf.
T=.naiv hlasy, že jest tÍeba lišiti dvojí období šimáčkovo a Že druhé obdobÍ ne-Ďplnllo, co slibovalo obdobÍ prvnÍ. Ale hlasy tyto Jsou do značné mÍry bezděky podvftvem..legendy o revolučnl síIe prvotného ši'neitoln" uměnt; Šimeěek měnit sovpravdě mnohem, mnohem méně, než se dnes zdá (vyJímám práce zcela posledn',
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180 které nesou bezděčnf reflex vleklé choroby autorovy); co se změnilo radikálně, jest
však estetickf soud a celé nazírání na umělecké otázky.

Hebbloaa Judita a Nároilní iliaaillo
Taío první tragedie Hebblova byla nám slibována správou Národního divadla

v těchto dnech, kdyŽ náhle byl slib ten odvolán a ,,Judita.., viazená již v repertoir
a snad Již zpola nastudovaná, byla s něho vzata z drlvodrl ,,nikoliv uměleckfch,
nybrž národních.., jak oznámilo divadlo. Kdo znají zákulisí tohoto rozhodnutí,
vědí, Že správa vyťala si pollček sama, neboť jeji negativnf čin není nic, než tlstup
pňed nejobskurnějším tiskem. Uznává-li správa nějaké ,,národní d vody.. proti
Hebblovi, měla o nich vědět dÍíve, neŽ pojala umysl provozovati ,,Juditu..; a tím,
že pÍijala ,,Juditu.. ve svrlj repertoir' uznala mlčky bezdrlvodnost oněch ,,národ.
ních..námitek - tertium non datur. Ale ovšem dnešní divadelní správa jelt takovf
bankrotáí v každém smyslu slova' že u ní o jednu blamáž víc nebo Ínťně nic ne-
znamená. Jinak dává však pňípad tcnto pňíležitost, aby veÍejnost ňešila si náš po.
měr k německé básnické produkci a zodpověděla si zásadně otázku, má-li miti
pÍtstup do Národního divadla německá tvorba a jaká tvorba' Jsem poslední, kdo
by ultal v Národním divadle německou tvorbu nebo ji chtěl zd'e |auorisouati na
{rkor tvorby jiné, tŤebas i s]abší tvorby domácí. Jsme prosáklí Ještě tolik kulturou
německou (a ne neJlepší, žel|), Že emancipaci od ní pokládám za naši životní otázku;
s rlzkostl pozoruji velkf import německé literatury do Čech a odvislost mladé gene-
race od ní, která existuje opravdu' byť zalhávala se sebevíce. Naši mladI lidé myslí
německy stejně Jako myslili jejich otcové, ne-li více; a nemyslí nadto neJlepšÍm
německfm zprlsobem. Ale neprovádějte emancipaci tam, kde jest nemístná, ano
zatímškodl;ivá. Proě neemancipujete se nejdŤíve od pr měrnénebo špalné literatury
německé? Tu braJete po tuctech na obou velkfch divadlech pražskfch, tu preklá-
dáte po kopáchl Jest v tom smysl, vypuzovati Hebbla a vítati p. Bahra? Nebo
p. Heyseho a coŽ vím koho ještě hrají na Vinohradech? Nebo mysllte snad, že Eaupt-
mann na pŤ., kterého hrajete v obou divadlech, jest méně váŠnivf Němec než byl
Hebbel? Mflíte sel Hauptmann jest stejně rozhodnf Velkoněmec jako byl Hebbel.
A Já Íeknu vícei mně líbí se Hebbel i proto, Že byl velkoněmec, jako se mně lÍbÍ
Dostojevskf proto, že jest. tak váŠnivf a celf Rus do poslednlho nervu. Každf
genius a neJvíce velikf dramatickf básník rnusJ bfti krev z krve svého národa,
esence vší vášnivosti a rozhodnosti svého národa. Jak anglickÝ jest Shakespearel
Tenkrát nebylo ovšem politickÝch programt} národnostních, a]e jsem jist, kdyby
žil shakespeare dnes, byl by anglick1r imperialista nejrozhodnější obserr1ance.

Jest cosi tajemného ve veliké dramatické tvorbě; souvisí více než všecka tvorba
ostatní, s latentními energiemí národnÍmi. Není náhodné, Že antické drama attické,
renesanční drama anglické a španělské svfm rozkvětem spadá v dobu nejvyššÍho
rozpětí i národních energií státotvorn1tch. A z téhož dr1vodu chápu, že Kleist byl
vášnivf odp rce Napoleon v a Že svou činnostÍ novináňskou a agitátorskou pŤipra-
voval osvobození Německa z jeho jha; a proto jest mně i jasnf zájem Hebblrlv
na vybudování silné německé ňíše, jíŽ se nedožil a kterou čekal jednu dobu od Ra-
kouska. A v inkriminované básni' ''An seine Majestát KÓnig Wilhelm I. von Preus.
sen.., v n[ž vyzlvá pruského krále, kterf tehdy unikl utočníkovi, aby zápasil

s Habsburkem o velkÝ tv rčí čin státotvornf, tušil jiŽ, byť toho nevys]ovil' že 181

budou to ,,die BedientenvÓlker.., kteŤí pňekazí Rakousku ri]ohu velkoněmeckou;

uráŽel-li, bylo v tom bezděké pŤiznání nebezpečl svému snu a jeho vratkosti'

Emancipovaťi se od Německa, nikdo nepŤeje si toho více než já. Ale emancipace

začíná se od nízkého a prostňedního a postupuje k nejlepšímu; a pokud nenÍ prove-

dena emancipace od onoho, nemá smyslu a rozumu emancipace od tohoto. A není

pochyby, že Kleist a Hebbel jsou z nejlepšího, co Němci majÍ; a z nejlepšího v tom,

co majÍ nejlepšího v XIX. století, t. J. v dramatu. Jsou dnes zjevy europské: Fran.

couzové je studují a pňekládaJí a jest pravděpodobné, že ,,Juditu.. zahraJe brzy

nějaká scéna paŤížská' S emancipací od Hebbla tedyještě strpení _ alespoř dotud,

aŽ budemg m|l za lěho ulastnt náhradu. Pak'. budižl Hospodaňte dobÍe talenty,
které máme, a do dvou desetiletí mtlŽe to bftil

České nouiny a česká literatura
(r .  )
Ve feuilletonu NárodnÍch ]istrl z 25. unora ve statí ,,Z literárnÍch začátkrl

Anatola France.. rozloučil se Arne Novák pod satyrskou maskou tohoto usměva-
vého skeptika a ŽoviálnÍho nihilisty se svfm ětenáňem epilogem, kterf si zaslouží
obecné pozornosti. Arne Novák učtuje tu se svou ěinností literárniho článkaŤe
a kritika v Národních list,ech a lemá, nechce mÍti o ni ilusí; cítí, Že zde byl cosi
jako exotickf artik] a že pohoršoval usedlé č[enáňstvo a snad i část usedl redakce
a blahopieje si mezi ňádky, Že se vyprostil ze služby ne právě závidění hodné. svého
čienáre oJkázal Živlr1n solidnějším neŽ Jesí českf spisovatel: ,,opouštím tebe, čte-
náŤi, v povné drivěíe, Že sc nezměnlš a že, zatouŽíl-li bych kdy zas po tobě, shledal
bych tebe stejnfm, jak dnes tě propouštím. Za ío ručI mně ti, v jejichž ochranu
odevzdávám tvou duši: politikové, kteňí dbají v ěas obecné i vlastní potŤeby o tvé
nadšení, a národní hospodáÍi, kteÍÍ nadšení tvé _ odhodláváš se k němu tak nerad
- budou vždy tlumiti... Budeš, doufámo u sv1y'ch politik a národních hospodáÍt}
dostatečně opatňen, ač nemluvím tu, bohuŽel' zcela ze své zkušenosti... SapÍenti
sat,. HoÍce ironická slova někdejšÍho]bystrého literárního kritika NárodnÍch listrl
majÍ dosah všeobecnější než adresa, na niž jsou psány. Poměry u jinfch listri čes-
kych nejsou jiné než v NárodnÍch listech: všude jest literatura popelkou. Českf
národ a Specielně ě:ská inteligence proŽívá dnes své materialistické klamy, jako
je prož1valo Rusko v ]étech sedmdesátfch minutého věku; tehdy rojilo se, jak píše
Dostojevskij, všude národnÍmi hospodáňi, a každf kdo na sebe trochu dbal' pa-
pouŠkQval po nich jejich domněle praktické evangelium. Dnes umělec, básník, spi.
sovatel má v Čechách tak nízkf kurs jako neměl ho posud nikdy. Za deset umělcrl
platl jeden herec a za deset hercrl jeden politik: coŽ jest vfznamná a poněkud ale-
gorická stupnice. Panem et circenses chce dobrf lid, a jsou lidé, kteíí mu opatňuji
divadlo a slibují panem - a těm platí jeho pÍízerl, tím vydělávají si, trochu jako
Salomounovo kvití polní, panis svrlj. A proč ne? Jsme všichni Živi více méně ilu-
semi' mínil pesimista nedalek Anatolu Francovi, a vfrobcové hromadnfch ilusí
mÍvají v národě iluse schopném vfnosné ňemeslo. Snad proto, aby nepÍepjala se
tato schopnost národní obrazivosíi, vzdalují od národa naši politikové íak obezňetně
uměni a poesii, které cÍtí jako nepiíjemné konkurentkyt tu zásobu schopnosti obra-




