
232 našeho národního probuzeni. Pak obrátil se f<e ]<ritice literární, divadelní, vf.tvarnické a napsal Ťadu bystr'rch rtvah do tydeníku Č".,', a Č".r.7 Jraze, pozdějido deníku Času a Herbenovy Noviny. Nedávno zaznamenal jsem zde jako krásn}'čin lidskf (nejen vytvarně naukovj) jeno stai o Rembrandtovi z Ročenky Štencovakabinetu grafického. Jaroš nenÍ oálo"ne Ťemeslny kritik esteticky nebo lépetechnicky, ačkoliv proniká bystňe i tuto stránku tvorby umělecké; JaroŠovi, žákuve'kfch anglickych ulitel Ruskina a Carlyla, jest uměni funkcí Životnou a dílemžiuota, praci na jeho ethickych statcích všeíidskyctr, a s tohoto hlediska je vykládársoudí, lrodnotí. Jaroš' jest z téeh vzácn!,ch lidí' s nimiž mriŽeŠ v le"čem .,esouhlasiti,aniž si jich proto méně váŽiš; to proto, Že jest duch opravdovf a muŽn)i'

Noaé hnihy (3)

Nákladem B. Kočiho vyšIa nedávnoJill ho Mahe.na (}.!ička oduahg(94 stran, 2 K).Autor nazyvá svou hru ,,prajednoduchou komedií o tňech aktech.. a v uvodnimslově podtrhuje uměleckou nenáročnost svého dilka:.,,aby nám nebyIo toIik smutno,aby se mladí i staií klidn.ěji porozhlédli, aby se Žluté kachríátko prasťarfch situacipŤed námi pro trošku toho smíchu, 
"o 

.,, ''á. zry' *omicty;;;ťffi;i;i., - protopry napsal tuto knížku,' v níŽ patrně pŤebásnil některé ...,j .tuá"ot.iJ vzpomÍnky(''Památee mladych let tě věnuji..). ooiistom;est pŤizemni bytik jakéhosi Ťedníčkaa samofilosofa mrzoutsky dobrácké ol.."l,".,čanské, vysoko naí Prahou, *u,i ""t,""J".|":.ilJ,j*: í$:.'i:'*ll"i-'ťi;jedním z nich mohou. 
":iT"! 

a vnikají áp"""a" do něho rrizné návštěvy, vitanéi nevÍtané, slušné i méně slušné; tl. 
"tk;;a;;"motává i rozpoutávJ.. o,tt" aejunenového, veseloherně.}onvenčnÍho, mlsty Luršiko.nit,o, .i.iy..,sit tar.e riastyteplého, humorného, 

ť1:.":éh9 "e 
s"o sp"y*ovné prostoduchosti. Není to veselo-hra, jak ji bude Žádati zítňek: drásavá IJ;í.;;." o divokfch grimasách vykloube.ného lidství, ani ohůostrojová fontána vtipu, gracie a rozmaru pod taktovkouArielovou' je to hra starší známky: konec ioncrr stara sentimenialita preti.enámisty bodrou obhroublostÍ, místy iohémskorriehkomyslnosti, jež chce byti bránaza Životn. odvahu nebo dokonce tvrirei smětost. PŤ91to: není d vodti, proč vy-Iučovati ji se scény Národního ai""ar". iw"". nyní těŽko jest pochopiti drlvody,proč byla intendanturou zakázána. NenÍ il tomu zejména drlvodri iak zvanychmoralistnych; i nezbfvá jinf vfklad _ zniž to sebepa.'"ro*něji _ než pÍíIiš rizkostli.v m' klásicistickfm vkusem, ;akfmsi 

". 
ill;; purismem intendantovfm.Tl'i v$znamná dila krásné pr;zy z lite;;il;;;;;t];. i".;"i,?'l; vydánav českém pŤektadě: ze švédštiny pna,zi"i i,,"era Uon Heidenstam Karolíni a vy-

ii#J.:jÍTT:'f;Hr* 
vylráno autn| lea.t-l,..t".": 2.3.],'" K;,a;j;; norštiny

a GaI ile i s k ého " "ytiště::Í:,"p;si.r&:ffi i* .T[Hl'tf T::::'[l"ff j::iť:
V,Jensena epická skladba'prÓzou K,il,1,-;;; i" r"pia.), 1"ď.'l. u'ť"ío"", p*.loženému pÍed rokem 

l*]':"' wattrem a íva"i'un," u Bradáče' o těchto kniháctrpŤinese Km-en brzy posudek odbornf.
Solc v Karlině vyd'a! Karta de.WíilraGrandtníItacisafoua (l04stran, za K 1,70),

povídky z doby napoleonské, a Vilímek Eduarda Bassa Fangnka a iiné humoreskg
íI43 stran, za K 2 '80).' 

Jďse| Lelek posi|á nám otisk ze Zvonu, Piispěukg Ic žiuotopisu Boženg Němcoué
(64stran' za l K): vypisuje se tu, zčásti podle nov1rch dokladrl,poměr Němcové
k pŤátel m a pňíznivcrlm Juliu Plošici, hraběti Hanuši Kolovrátovi. Františku
Ladislavu Vorlíčkovi, dále k muži jejímu Josefu, a posléze pobyt jeji v Litomyšli,
jemuŽ věnoval autor piedtím jinou studii, otištěnou v Pqkrokové-revui r' lgl4.

Jakub DemIv Jinošově u Náměště nad Oslavou vyd,a| Věštce, dialog mezi mistrem
a učednikem (stran 27). Psal jsem o knihách Demlovych iiz v Česte kultuŤe; ani
o této nemohl bych iici nic, čeho neÍekl jsem jiŽ tam. Pověděl-li o sobě Blake' Že on
jest pouze tajemníkem, kterÝ spisuje' co diktuji mu neviditelní autoŤi, Deml mrlŽe
Ťíci o sobě, Že jest čtenáÍem rozmetené básně, kterou jest pÍíroda i iivot: st<Iádá
k sobě s velkou pozorností jednotlivá písmena a vykládá je se stejnjm d my.lem'
i neznám druhého autora v Čechách, kterf dovedl by ve svfch .'..t'ot,'y"r' chvílich
tolik vyčísti z jednotliv;l'ch polosmazanfch nápovědl, naráŽek 

",''"*..,i1"ko 
Deml.

Ano, rozmetená, roztňištěná a někde i mezerná báseř boŽi jest pŤiroáa, vesmir'
Iidstvo, společnost; někde psaná znameními' jichŽ neumi rozluštiti človúk. oeml
umÍ z ní mnoho pŤečisti, mnoho vyčÍsti: jest to nad všecko pozornrÍ duše, pozorné
srdce, básnik mílosti v celém širém smyslu tohoto vzácného slova.

Tschechische Ánthologie: Vrchlick! - Soaa. BŤeziia
Ubertragungen aon PauI Eisner
Nakladatelství Insel v Lipsku vydává vkusnou sbírku žlutfch kníŽek v lepence

vázan$ch po 60 íenicích s názvem Ósterreichische Bibliothek; vyšly tam mimo jiné
vjběr z Walthera von der Vogelweide, listy Stiftrovy, v;y'běr z Komenského a BratŤÍ
česk)rch a jako 21. svazeček tato nová anthologie básnickfch pňekladr) ěeskfch do
němčiny ( l0l stránky; z nich má Vrchtickf stránky 22, Sova 2i, Blezina 50, ástatekjest doslov autor v' v němŽ karakterisuje a hodnotí literárně, historicky i esteticky
své tii vyvolené básnÍky). Anttrologie p. Eisnerova stojí za povšimnuti po nejedné
stránce.

Pňedně svou orientovanostÍ estetickou, vkusem opravdu uměleckjm, kter}' pro-jevuje pii vlběru básní, jež prekládal. Vjběr tento ukázal zejména Ýrchlického
v novém osvětlenÍ. P. Eisner pieložil NěmcŮm iiného YrchlickJho než Gríin nebo
Ádler; pominul v něm zejména vŠeho, co dává se do našich školskfch čÍtanek a slo.vesností' básně o sujetech historickfch nebo legendárních, epigonskou epiku pilo-
tyovského aranŽmentu. Jest karakteristické, Že rrejvice básní vybráno jest z poslednÍ
knihy Vrchlického, Meče Damoklova, a ve vlběru p. Eisnerově dostává se ke slovu
básník intimní, lyrik meditativnÍho kouzlá a zpevno melodie, krajináÍ šedého
teskného kraje českého' Mlmochodem iečeno: služba, již měI k dílu Vrchlickéhoplokázati v širších rozměrech i někdo z Čechrl; sestaviti z něho knihu těch básní,jeŽ leží jaksi mimo oíiciáIní a representačnÍ trati jeho díla, na nichž již včera ssedl
:'|::h''|á.ií, 

vyhovujícich dnešnímu vkusu, a sblíŽit tak Vrchlického s novym
mradym čtenáistvem, umělecky cÍtÍcím' vychovanjm v novější tvorbě básnické,
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234 bylo by mnohem zásluŽnější než vydávati ročně po tlustém Sborníku, kterj zo čtyĚ
pětin byvá lrnihou prázdnou a zbytečnou a i z poslední pětiny knihou hluchou
pro širši obec čtenáňskou.

Po druhé: p. Eisner jest dokonalf umělec-pŤekladatel, to jest někdo, kdo dovedo
stuofiti utvat básnickf obdobng utvaru pŤekládanému, kterÝ so mu vyrovná vf-
razností, silou, novostí stylovou, sIovně hudební a koloristickou: ritočností a ostrostí
ce]kové kvality hudebně píedslauiué.

U nás vládnou stále o básnickém umění pÍekladatelském pÍedstavy nejzvráce.
nější. Pňekladatelé veršr1 z cizich jazykťt domnívaj1 se, že rozŤeší šťastně svrlj rlkolt
když pÍenesou v toLéŽ rytmické schema, které má origináI, logicky a gramaticky
věrně obsah cizÍ básně' o věrnost logicky gramatickou jde jim nejprve; a stálo
tane jim na mysli kritik-filolog' kter! bude míti po ruce originál a bude srovnávati
větu za větou, verš za veršem co do gramatické správnosti. AIe to jest pojetí kolu
piekladatelského podstatně neluoiiué. PŤekladatelé měli by naopak klásti na svou
činnost jako první požadavek: stvoŤiti ve svém jazyce básefi, která by byla u3i-
,namnouJ hodnotnou, silnou bdsní uťtbec, sama o sobě beze zietele k origindlu, která by
okouzlila literárněvzdělaného avychovaného čtenáie'jenŽnezná originálu a nikdy
ho tŤebas nepozná. Kde nevyhoví 6e tomuto prantmu požadauku, není nic platno,
je-li naplněn požadavek věrného filologického pÍetlumočení. Na druhém místě budiž
požadavek, aby byl vystiŽen, iekl bych, hudební charakter básně: její tempo, takt,
instrumen{'ační valér, zvukovf temnosviť nebo plenér, náladově vfrazná temperatura,
klima ztělesněné obraznosti' Teprve na tŤetím místě strij požadavek obsahové pňes.
nosti nebo věrnosti ve smyslu gramaticko-Iogickém. Kde jde o něj nebo hlavně
o něj' jest nutno pŤekládati prÓzou, a ne veršemI

Podati psychicko-hudební valér básně nenÍ možno nijakjm logicko-gramatickfm
postupem analytick:Ím - to jest možné jedině tuorbou noué ulrazoué stgloué obdobg,
nového pendantu básnicky slovesnéhol Aby byl blízkf smyslem svému vzoru, jest
ovšem žádoucno, ale smyslová věrnost není doslovnost pŤevodu filologicko.
gramatickéhot

I v tomto směru mriže bfti p. Eisner většině našictr piekladatelrl piíkladem. Jest
z pĚekladatel věrnjch, ale vystiženi celkové intonace jest mu pňece věcí hlavni;
a místy vystihuje int,onaci tal< ptivodně a silně, Že pŤinutÍ i znalce originálu k tomu,
aby si vyhledal báseř privodní a znova zričtoval a zvážil si její vybojnost a nosnost.

Janem Lierem,
kter! skonal 65letf dne 2. června, mizi z Íad st,aršího spisovatelstva českého vy-
razná hlava: Lier byl svého času nejritočnější a nejtemperamentnějši publicista
českj. Dvoji brázdu vyryla Lierova činnost v ěeském písemnictví: Lier byl jednak
kulturní |euille,oni.s'd velmi bi'itké ironie a stanoviska vášnivě exponovaného, jednak
nouelista a romanopisec - v tomto oboru ne ovšem hlubokf a privodní tv rce.umělec,
njbrŽ zábavnf' jiskrnf, šumivy improvisátor-rutinér, nejčastěji zajímavf causeur
v románové formě nebo karikaturista domácího lhotáctví a jankovství nejr znějších
odrrid.

Jan Lier vstoupil do literatury pod záštitou Nerudovou, jemuž jest věnována

první kniha jeho novel o Železniěních sujetech, alg odklonil se záhy od Nerudy,

u něhoŽ se učil pÍece na poÓátku pozorovatelskému realismu, smyslu pro skutečnost

pŤítomnosti, byť drsné, syrové, technické, a proto nepoetické podle Školskli'ch poetik.

Lier, kterJr poznal jeden z prvních u nás Francii z vlastnÍho názoru' dostal se ne

do školy velikjch mistrri realismu francouzského, Balzaca nebo Flauberta, n;/brŽ

do područi a vleku oslnivjch bulvárovjch spisovatehl druhého a tietího Ťádu'

takového Abouta nebo A]fonse Karra. U nich naučil se svridné rutině vyprávěcí,
obratnému aťanžementu dějovému, umění zábavného a duchaplného šermu slov.
ného, i jakémusi divadelně smyslnému koloritu, ale ovšem zabil si kaŽdy zárodek
schopnosti samostatně a vjrazně viděti a hodnotiti Život, budovati pŤísné umělecky
rytmické celky, vytváŤeti díla opravdu básnická. Jeho povídky nebo romány Klín
k]inem, PiseIi míru, Pokuta, V područí litery, některé nevydané posud knižně, tak
Vojíěcha Ryvy nástupce a Magdalena, pohoršovaly na konci osmdesátfch let
nemálo upejpalky a puristy nejrr1znější observance jednak nečeskfm slovníkem,
jednak ohfiost,rojem strakat$ch nápad a paradox , nebo posléze odvážnfmi
malbami erotick1f'mi: ,,Moravské ženy a dívky.. protestovaly alespori kdysi v re.
dakci Květrl, kde vycházel maliňskf aktovy román Lierr]v' ve jméno svého studu,
těŽce prj uráženého LierovÝm adamitskfm štětcem. Dnes ovšem vidíme pravé
umělecké odvahy v beletrii Lierově pramálo; ale nicméně není moŽno upíťati jí

literárně historického vlivu. Prisobí, a zniž to sebeparadoxněji' prisobi podnes' ne.
pravím žeblaze, v moderní českou beletrii; v této škole učil se Hladik své domněle
superiorní ironii, svému konversačnímu espritu, své improvisované lehkomyslné
nekomposičnosti. Z Liera pŤejímá i dnes ještě Sezimave svÝch románech' dějstvu-
jících na malém městečku českém, nejen celé figury a scény, ale i sám pointovy spád
a ráz karakterisační a karikaturní, celé hladce rutinérské vedení lesklé, ale prázdnÓ,
povrchové, nejadrné, zvětralé linie kresebné. Bude tÓ zábavná kapitola, aŽ jednou

splatí české literárně historické badání svrij dluh Lierovi a vypÍše jeho ptlsobenÍ
na Žáky' kteŤí v známé české stoudnosti oběma rukama brali ze svého mistra
a usty jej zapírali a pĎemlčivali, - neboť v literatuňe jsou pŤlbuzenstva kompromi-
tující' k nimž se nechce znáti literárnÍ proc.

Více vnitŤní hodnoty než povídky a romány mají nesporně Feuilletong Lierovy,
sebrané v několika svazečcích Kabinetní knihovny (1885 a n.). Zde jest mnohé
jiskrné slovo opravdového pŤesvědčení kulturního, mnohá statečnost myšlenková
i vj'razová, mnohy dobrf vfpad a mnohá dobrá rána do domácí zatuchliny, lokální
nadutosti, zbrklého diletantismu, škodlivé pruderie a prolhaného tartuffství českého
i moravského. Jimi pÍežije Lier pŤítomnost, pro ně pokloní se mu i v budoucnosti,
jsem si tím jist, mnohé hrdé čelo, mnohé čestné mladé umělecké srdce.

Noaé knihy (4)
Nák]adem Topičov1im vyšla jako 9. svazek Sebrangch spistt Josefa Holečka

pátá kniha Našich ádamoua suatba (I .  část) .  Stran 408, za K 5,60'  o j ihočeském
epose Holečkově pŤinese náš list později studii literárně kritickou.

Nalrladatelství Fr. Borového vydalo Richarda Weinera knihu povídek Netečng
diudk a liné prozg, (6. kniha Žatvy, stran 295, za K5,40.) Vznikem sv1im i vf-
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