
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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236 Yojn}'m momentem' kterf ztěIes uje, spadá tato kniha, jak píše autor v vodě,pŤed jeho Litice, tÍi povidky o námětech válečn}'ch' jež vyšIy pŤed tĚemi čtvrtmi
roku tymž nákladem. Vrátíme se brzy k tomuio díIu statí rozbornou. _ Totéž
nakladatelstvÍ klade na trh drileŽitou publikaci literárně historickou Dopisg Jaro.
slaua Vrchlického se Sofil Podlipskou z tet 1875_1876. (Stran Lxxxf aaí; pĚilohou
6 heliogravur a 2 faksimile dopisrl; za 15 K.) Tato kniha, vypravená i vnějškově
8e vzornou péčí a dristojnou pietou, podává závažné pohledy do tvr1rčÍ díInyVrchlického, do jeho světa myšIenkového i citového, právě v době, kdy vytváĚelse slovesnjm umělcem universalistou, a má jedineČnou hodnotu pro poznánÍ jeho
vfvoje básnického. Dopisy uvedeny jsou mou obšírnou studiÍ literárně historickou
a provozeny knihopisnjmi poznámkami a vysvětlivkami mladého filologa VáclavaBrtníka'

.. Z nakladatelství Hejdova byly nám zaslány dva v znamné romány, které majíjiž od dvou desetiletí pevné místo v rozvoji moderní prÓzy beletristicié: RuagardaKiplinga Suětla, klerd z oslo (Spisri Kiplingovfch svazek i4, piekladem L. vojtiga)
a.Kn.uta Hamsuna HIad (II. vydání, pŤekladem Huga Kosterky). Se zčeštěním názvu
Kiplingova se nesrovnávám; anglicky zní The tigtrt tnat taiteá, teay iednotné čísloz
Svět/o, kteri piesta/o, zhynu/o. Proč nepňeloŽit tády zmizelé nebo zhynulé světlo?(Jde o malíňe, jenž oslepl.)

Vlastním nákladem vydal hudebnl historik i estetik Yladimtr Helfert v Prazesyé Smetanouské kapitolg, pŤetiskujicI několik feuilletonrl z Lidovfch novin a do.pltluj1cÍ je dvěma novfmi (stran 98); Antonín Matula v Jičíně Vesniclté d'rama(stran 6l)' jeŽ jest látkov}'m i obsahov$m rozborem čelnějších česk1rch realistickfch
her z Života vesnického, od prací StroupeŽnického a Preissovď do h"" AbigailH. Horákové a Fr. Sokola-T my; JUDr Ř, rraub na Vinohradech svou odbornoupŤedpášku o prduu nadačntm se zŤetelem k uniuersitnlmu odkazu arcibiskupa Theodora
Kohna. (Stran 63.)

J. R. Vilimek posílá nám F. X' Suobody Kašpdrka, románek veselého člověka.(Spisrl Svobodovfch svazek 27, stran SOt, za K i.SO.t
B. Kočí Čelakouského Baladg, Pro souvislou Éetbu školnÍ upravil dr František

Tichf. (Uměleck1y'ch snah svazek 65, stran 57.)
Tiskaňská a vydavatelská Společnost v PŤerově jako 3. svazek sbirky KlasJiíího Mahena Tíché srdce, Verše lg16. (Stran 56, za2K'\
V Stfbtově Knihovně vybrané četby jako svazek 4 vyšia epická báse LotharaSuchého: Pro rod a p du, P.atnáct kapitol z kroniky jihočeského člověka. ( Stran l l3,za K2'50.) Jako,,okus.., jak ňÍkali buditelé, a etenari na navznesenou cituJi prvnistránku:

Neb pied soudem pak ve procesu velkém
on drlkaz proved, že je nevinen'
že aktiva jsou pasiv větší celkem,
Že po právu byl omyl konkurs ten'

A v listech odbornÝch a v denním tisku
čas dlouhf Ťešena pak otázka,
na kom Že právo z uŠlého má zisku
se hojit zchudlf Karel Procházka.

A takto s gracií ne sice in infinitum, ale pŤece l13 stránekl

Jakub Deml v Jinošově na Moravě vydal-sbirku básní veršem i prÓzou Prunt

suětta. (Síran l37.) Jest to druhé doplněné vydání prvni básnické publikace Demlovy

Notantur lumina. Zatím budiž doporučena těm z našich čtenáŤ , kdoŽ dovedou

prodrati se některou porostlinou - budou za to odměněni; o knize pŤineseme referát.

PŤíšernj objeu literá,rní

učinil pan E. (asi prof. Ertl) a popsal jej v 6. čísle NašÍ Ťeči. Za č,Lení 30. dílu Sebra-

njch spisrl Nerudovfch (nákladem F. Topičoqfm) ukázal se nesprávnj tvar (,,ku

dveŤrim..); i vzniklo v něm podezŤení, že Neruda sotva s]ova toho takto napsal'

vyhledal si tedy ,privodní otisk tohoto feui]letonu v Národních listech ze dne

27. ledna 1889, a srovnávaje text prlvodnÍ s textem vytišt,ěnjm v Sebranjch

spisech, shledal ,,u jediném |euilleloně osmndct odchglek od pťtuodni uerse, o zbgtečngch,

ba uadnlch odchglkach od pt1uodní interpunkce nemluuě,,- To jest objev opravdu

pňišernÝ' zahanbujicí a pokoňujlcí pro vzdělanostní uroveĎ naši. Talr jest tedy

poiizeno vydání ěeského klasika, zakladatele moderní poesie ěeské, vydání velebené

a opěvané ve stech novinov1/ch referátrl, vydání jistě Laké uelmi drahé, nepopulární
již svou cenou. Právem podotÝká pan E., Že,,uŽLato jediná zkušenost stačí otŤásti

d věrou ve spolehlivost tohoto vydání,., a vykládá v uvodě zásady vydavatelské,

samozňejmé v kaŽdém kulturním národě. Jak jest moŽno pracovati nyní literárně

vědně nebo literárně historicky na podkladě tohoto vydánÍ? A kdy dočkáme se

vydání opravdu kritického? Patrně ne diíve, pokud nebudou díla Nerudova volna

a pokud neujme se jich jinf, kulturně rlzkostlivější nakladatel se svědomitfm

a vzdělanfm filologem.

Henri ile Régnier: Muž a Siréna
Pokládám pÍeklad této básně, vyĎaté z knihy Les jeux rustiques et divins _

leží pňede mnou její páté vydání nákladem Mercuru de France 1906 -' za literární
zbytečnost a filologickou hÍíčku, bez uŽitku pro vfboje naši dnešní tvr1rčí myšlenky
básnické. PŤekládati Régniera mělo smysl tak pŤed dvaciti lety; tehdy mohl dáti
nám něco, a dával také vpravdě. Ale dnes? Jeho mystickf sensualism, jeho měkkf'
teplf kolorism, jeho sladce rllisnou kantilénu veršovou, to všecko m žeš cítiti
i uznati, aniŽ si tim zastňeš základního poznání, že hodnota toho všeho jest pouze
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Snad mnoh;,i čtenáÍ této knihy pozná,
že z novin již mu znám je jaksi rek.
Ba vskutku kdysi jeho krida hrozná
shon vzbudila a plno otázek.

Muž pňiěinlivf, povahy vždy tyz|,
byl vehnán v konkurs. Zloba zavilá,
neost:y'chanost konkurence cizí
a malost poměrrl jej zničila.




