
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.



238 od\rozená a dekolační a eklektičtčjší, než se zdá na první pohled. Régnier nebyl
niltdy velÍkf tvrirce básnick;/, tektonik pňísnÓho i'ádu a monumentálné invence,
ztě]esněná s i la dobyvatelská; byl  jen šťastn1l ' ,  místy roz l<ošni l 'p i izpr isobite l  a uvo]-
nitel starych utvarri; má mnolro šťastnych ná]ezk v malém, trouuailles, ale zdá se
t i ,  Že mu s louŽí jen k tomu, aby se osvobodi l  tak a vykoupi l  od rozhodnÓho ve]kého
s]ova.činu objevitelského. Postaven časov m v1ivojem na pi.echod mezi odumirající
Parnas a rodící se Symbol ism, dovedl  s i  vést i  tento nejsvLidnější, a le i  nejméně
rozhodn z revoluc ionáŤri  f rancouzsk1/ch tak obratně, Že doŠel,  jedin .ze sv ch
druhr l ,  sankce Akademie francouzské. A Akademie se nem l i la:  byl  moŽná nejna.
danější, j is tě však nejkonservat ivrrt i jšÍ z celé plejady seskupené kolem někdejšÍho
Mercuru z ]et devadesát .ch minulÓho věku; a všechen v:/znam jeho, dnes j iŽ h isto-
tick!,, zá\eži v tom, Že uvolnil poněliud - opravdu jen poněkud - ztrnulé utvary
parnasistické, Že jejich tvrd1/. mramor' po]il měkk1y'mi koloristick1Ími efelity a pieloŽil
jej do alrr'arelovych skvrn, jejich architrávy pieryl květinov1'rmi Íeston1,'

Tolik tedy o básnic]<é hodnotě originrilu.
Pi.eklad A' Procházktiv jest však ptimo podpr měrn!: zrazuje originril - tradi-

tore ne traduttore -  a }oupl  jej  i  o ty pňednost i '  které má. Změkčuje a stírá ješt,ě
vice, než jest v originále, jeho lrrcsebnou linii'

Talt na pÍ. na str. 49 originálu reliefně vykrojuje a vyhrocuje básník verš svrlj
trojím ost'r-!m rymem, kter]y' sc zvukově zadírá v sluch a nese ce]ou strofu, jinak
mÍsty dosti beztvarou: de l,or, encor, a o Ďádek dá|e endort. (Tato r mají v tomto
místě v bec hodnotu instrumentačnt: on prétend encor. ' .  Leur mystérieux r i re
endort . . . )  Toho vr ibec nepovšiml s i  pňekladatel  a místo rozhodného r1, imového
trojzuuku má jen prostou špatnou - asonanci: ,,LéŽ se Lvrdíud, Že z|é jsou a že
mystick]y' smÍch jejich usptiua,, (8) - jakož vribec velmi často vypomáhá si trapn:y'mi
chudozvulr1,?'mi a nevyraznymi asonancemi, kde má originál rozhodné retiefni r)'my.
Tak hned na prvnÍch dvou stránkách básně clualgat: prohie a Mofe nen'í tlrm
(originril: perd - Mer|J, zrovna jako není tlm ocasg a modraug (originál: queus _
bleues I ) .

A tytéŽ zásadné vraŽedné vady nalézán v závěrečném zpěvu stráŽcovu jen
rozhojněny ještě (srovnával  jsem jen tyto dva zpěvy, do nichž jest báseř RÓgnierova
zarámována). Na str. 79 v pos]edni tietině pŤejde náhle básník k v:i'razn]y'm sdru.
Ženlfm l])imlim velmi reliefnÍm, k duojzuuku a trojzuuku (plaines - fontatnes;
toute nue - inconnues - la nuit), umyslně, aby kresebnou linii co nejvice sevŤe].
To misto zase riplně zkazil pňekladatel' nebo si lro ani neuvědomii. Po pláni - unaši
(str. 35) není rym, právě jako neni I m tuaíí - rozhouoňI a jako není r1,1.m o něco
níŽe za noci - živottcí (origináI má pln rfm: le vent - vivant).

A na tÓŽe stránce v závěrečné sloce tytéž nedbalost i .  PŤek]adate] nepovŠiml
si ani, že konec posledniho verše piedposledni strofy r1/muje se s druh]/'m veršem
poslednÍ s loky (áme - rames) a pŤekládá bez r  'mu: pňed tváňí -  ]odníci l  A dá]e
vnucuje nám Za r: l .my Á. Procházka: za noci  -  krur icí (or ig iná l :  ie vent -  ] 'avant l)
a pŤedstjrri - rozk.|tidti - modrdua (originál: c]ou - roue - proue!).

Dopustit se jin;/ pŤeklaclatel těchto chyb, bude jÍm pan Procházka sm1Íkar po
několika strirnkách lIoderní revue' A]e pod svÍcnem b;ivá tma! A tak žrec purismu,
pedant a maniak čárek, puntikťr a slovíček, piekláclá sárn velmi špatně: nevf-
razně -  ledajak.

Jiíi Mahen: Tich6 srilce 239

Tiché srdce, byt vcelku nižší urovně, amorfnější, mÓně vykvašené, jest preco

téhoŽ rázu a téže struktury jako Duha, nedávno vydaná nákladem Fr.  Borového,

a jako všecky ostatni lyrické sbÍrky l\{ahenovy: l'Ia}rcn nemá umě]eckého v1ivoje

a nebude ho as i  j iŽ mit i .  Improvisátor ce lou podstatou své duše - u něho bylo by

na místě iici svého temperamentu - má jen chvile šťastnější a méně šťastné, pi.i.

ležitosti b]iŽší a vzdrilenější, nápady nosnější i méně nosné. }Íahen není ani lyrik

elementárné me]odie zpívající krve, ani lyrik symfonik a budovatel rozezvučen ch

a oŽil ch ideí, instrumentátor zkrocenÝch a ovládnut;ich sil kosmick1y'ch; jest kdosi

mezi tím: tyrik glossátor života, lyrik deníkái Života, lyrik, l<ter:i se dobírá nakonec

po značném usilÍ stavri, z nichŽ měl vyjíti. Jemu myšlenku nahraŽuje často rarlikl,t]-

nost posunu' faustovskou meditaci zakleni, v-vkoupeni a smír diktuje nejerlnotr

ukvapeně pud idy l ického oddechu a pot i 'eba pobrat i i t i  se bodŤe s l idmi i  věcmi.

Jako všichni měkcí lidé nahražuje vťr]i vzdorem a odbojem; a často ňečrrí nebo

povídá, kde má zpivat,  rozbíhá se, rozpty luje se a ztrácí sc sobě, kde má se sou-

stĚediti. Neprošel nikdy tuhou kázní formovou a stylovou - jeho viilonské balady

byly rozmarem a hŤičkou, ne Školou, jak se záhy ukázalo - ,  a proto dovede jedi .

nečně kaziti krásné motivy jako na pňíklad ,,Zvonici duchťr.., kde ce]á báseii

rozbiedne se v tuto afas i i :

Vše visí v prostoru a sám prostor visi ve všem,

zvonice objímá svět a svět je v ní -

od západu na v 'chod a od severu na jih -

pojmy nevystačují -

hej ,  ohoj!  achl  oj  a Ó!  -

ani citoslovce to nevypovědí!

A pŤál  bys s i  upŤimně v jeho zájmu, aby básník stanul  u tohoto sebepoznání

a nešel za ně, neboť každ:/'krok za ně jest cosi horšÍho než sebevražda: jest sebeklam.

Kde opouští gesta faustovská a childe.haroldovskou poutnickou romantiku,

kde stojí pevně na sv]/ch nohou i na rodné hroudě, zároveů pokorn]Í i hrd pŤed

svlÍm bohem' tam tvoŤí Mahen nejšťastnějŠí své verše, které - a to jest pŤíznačné

i v znamné - bjvají pak nevelkého objemu, jadrné, s lehlé, sporé' Neboť Mahen

jest jen potud básnÍkem' pokud jest muŽem, a to jest jen potud, pokud odkládá

do divadelní šatny mezi  staré haraburdí své věčné,,studentství. .( , ,pomalu nějak

zrám zas -  na studenta. . ,  str .  10) a j iné prázdné masky z bohémského mumraje.

V takové básni, jako jesL Žatm 131, dostupuje pak tÓ v:y'še, která jest mu v bec

souzena.
Tu chvíli znám - já v horách už ji viděl:

do světa pouští lv ice lvíčata.. .I
Pak na kolena, na kolena všechnoI

Ty bože slavnf, vlile presvatá -

Žebráky nejsme, kter m krirka dá se
a ze dveŤÍ se potom YystrčÍ -
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