
256 Francii neŽ v ní. Rodinem, tvrlrcem Muže o pi'eraženém no'o a Kovového věku,
Victora Huga i Balzaca, Jana Ki'titele i Polibku, Evy i objetí erotického, vyvrcho-
Iuje se naturalism a impresionism v sochaiství. Rodin poučoval se z rr1znlch pra-
men ; kromě domácí tradice francorrzské, která postupuje bez mezer oa gátictyctr
'ošnik katedrálovjch aŽ do světlého 18. a vášnivého 19. století, daly mu něco
i antika i raná renesance (Donatello) i Egypt, ale všecko dovedl vliti v kad]ub svého
vášnivého bouňného temperamentu, neboť temperament byl pŤedevším, pňi svém
velkém vědění i umění a pies ně. Byl unělec representativny t1m, že dal vÝraz
skrytym tendencím své doby: kňeči nervové, smyslné vášni, chtivé až rouhavé
lačnosti poznání smyslového, zv]áště pohybového.V jistém smyslu jest jeho umění
modernl barok: chce zachytiti co nejvíce povrchu Životního 

" 
po.,,."t'.' právě conejvíce zvlněného, roztňepeného, zvichŤeného, zneklidnělého prohiubněmi i t,.boly,

Žihaného hrou světla i stinu, povrchu Životného, zachyceného aŽ do omamné vriněpleti tělové. Hle, v tomto smyslu jest iniciátorem moderního umění - včerejŠího'
neboť dnešní jest již na jinfch drahách' on byl lovec pohybu, změny, vteŤinového
postoje a posunu' riprku časového a jeho me]ancholické tryzně, a v íomto smyslu
vášnivf odp rce klasicismu i akademismu, ale, Žel,[často i toritet a rušitel kaŽd6
idea]istické jednoty. Sochai erotické kieče, jenŽ ne darmo mi]oval ze všech básnÍklt
v rozhodné době své tvorby Baudelaira Květri zla, jest obmezeně moderní i v tomtopňecenění ženy. Vedle nervového spasmatu známe a hledáme dnes i ktid a jas inte.
lektu, odvěkou jednotnou bytnost za zvichŤenjm, zneklidnělfm ievem, architekto.
nickou vázano't všÍ hmoty' poslušné nositelky ideje,- a to právě jsou zory svě-
tové, které Rodinovi unikaly. A zde navazuje reakce proti němu, které náležÍ
budoucnost.

Eliška Krá,snohorská,
dokonala 18' Iistopadu sedmdesátj rok svého života. Eliška Krásnohorská jest
vfznamná osobnost českého Iiterárního světa, činná jako básnlrka, pňekladateika,
literárnÍ essayistka, libretistka, organisátorka ženského ško]stvÍ a vzdělání. Eliška
Krásnohorská vstoupila do literatury české subjektivně lyrickou sbirkou Z mdie
žitÍ (1870)' pŤivitána Nerudou a zvláště Hálkem; po ni následovala sbírka Ze
Šumaug (1873), nejhodnotnějši jejt kniha básnická, krajinomalby a žánrové kresby
proložené pathetickou rétorikou národně obrannou; dále časové verše oslavující
boj a život, Slovan balkánsk1y'ch: K slouanskéma Jilru (1880) , tozjimavé VIng
u proudu (1885) a ZeÍorosÍy ( 1887), vlastenecky ritočné a burcujici Na žiué ptidě (|895)
a Bajkg uelklch (|889), bojujicí za tytéŽ vlastenecké a humanitni ideje a pŤesvědčení
autorčiny satirou a vtipem. Po dlouhé odmlce dvaclti tet vydala aut-ork a Zuěsti
a báie, v nichž zristala si věrna obsahem i formou a v nichž pokračuje v uŠlechtile
tendenčním tÓnu sbírek pŤedešljch: táŽ horoucí vÍra v ideje jejího mládí, tfž
humanitnÍ i národní idealism, tfŽ rétorick! rozmach do šíŤky. Vedle toho ustupujÍ
v pozadÍ epické pokusy autorčiny, idyla Vlaštouiclcy (1883) a povídka veršem
Šumauskg Robinson. Větší vfznam než veršrlm privodnÍm pripisuji pňektadrim
z Byrona (child Harold), Puškina (dvě sbírky drobnějšt epiky a Boris Godunov),
Hamerlinga (Král sionsk}i), a zvláště pŤevodu Mickiewiczova Pana Tadeáše, jehoŽ

tňetí opravené vydání vychází právě nyni nákladem ottovil'm; r. 1882' kdy vyšlo

první vydáni, byl to opravdu pŤekladatelsky čin' dílo velké vytrvalosti i opravdo-

vého umění slovesného' Jako literární kritik častnila se Krásnohorská vášnivě

1iterárních boj českych let osmdesátfch a devadesát ch, vystupujíc pŤíkÍe proti

t. zv. kosmopolitické Škole lumírovské a proti Macharovi a t,. z . moderně české
v polemikách, vyvolan:y'ch kriticklm článkem Macharovfm o Hálkovi.

I(rásnohorskou jako básníiku karakterisoval tuším nejsprávněji zvěčnělf Jaro.
slav Vrchlickf, postaviv ji ve chvíli, kdy pňehlíŽel o svfch padesátinách své dilo
i sv j Život, vedle sebe, ale rto jisté míry i proÍi solá jako |ormalistku mnohem
rizkostlivějši, neŽ byl sám. Formalistka je Krásnohorská opravdu správnfm jazy-
kem a správnou technikou básnickou, aie jako formalistka jest také málo ne osobní,
njbrŽ osobnostní, málo básnicky tvoňivá a jadrná. Věrnost jejím ideám politickfm,
kulturně humanitním i literárním jest krásná stránka její povahy a vymáhá si
uznání i od odptirc , a od těch nejprve.

Noaé knihy (6)
Nákladem Artura Nováka vyšla krásná v1y'znamná kniha, jež budiž doporučena

všem, kdož staraji se o moderní umění vjtvarné; pŤinese jim mnoho poučení
o opravdové tvorbě umělecké. Jsou Lo Vzpomtnkg na Cézanna, které napsal fran.
eouzsky maliÍ novoklasik Bernard a jež pieložili pp. Václav Y. Štech a František
Žákavec. Cézanne jest obroditel moderní malby, velikj t.vrirčÍ krok za impresionism
směrem k stylu' zákonné formě, architektonice obrazové. Dnes podléhá mu pÍimo
nebo nepŤímo skoro kaŽdf opravdov mlady malíÍ, kterj se nepozdí za vyvojem
neboneliÝ'čaÍi.Alejak již bfvá' tvrirčí čin dobyvatelriv,v němŽ vyňešil se smysl
celého jeho života, proměĎuje se často v odvozenou dekorativni formulku, kterou
se pracuje jako schematem.

Kniha Bernardova, tÍebas skresluje Cézanna pro sv j klasicky tradicionalism,
ukazuje pŤece správně, jak v díle jeho vedle myšlenkové spekulace učastni]o se
í pozoroudní pfírodg a jak čin jeho jest nerozlučně spoután s jeho životem i jeho
okolim krajinn:/m. Proto měla by bjti čtena hojně nejen malíii, ale i kaŽdfm,
lrdo chce se pňiblížiti tomu Životnimu zázraku nad zázraky, jímŽ jest posvěcená
tvorba umě]ecká.

Tňetí tňída České akademie počala vydávati dvě drlleŽité knilrovny literáriíě
historické: Knihovnu novočeskou a staroleskou. Byla nám zaslána posud jen prvni
dvě čísla Knihovny novočeské, obsahující veršované práce Františka Vladislava
Heka, vydané JanemJakubcem, aI. č,ást Almanach AntoninaJaroslaua Puchmaiera,
znovu vydaná Jaroslauem Vlčkem. František Vladislav Hek jest studovanf dobruš-
sky kupec Jirásk v Věk, jehož verše t]í v časopisech probuzenskfch, jako v Prvo-
tinách, Vlastenskjch novinách, v Rozmanitostech, v Palkovičově T1y'deníku; od-
tamtud je nyní se vší pietou a kritickou obezňetnosti vysvobozuje Jan Jakubec,
ktelÝ v uvodě spisu podotyká, Že ,,Hekovi v zátiŠÍ českého obrozenského básnictvÍ
náleží místo.. a že ,,asi čtvrt stovky epigram v a asi deset rozsáhlejších veršovan ch
skladeb obst'ojÍ též se stanoviska estetického... Sebrání básni a zpěvri z r. l795,
knížka stojící na prahu naší básnické literatury moderní, jest dnes již vzácností;
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258 i pÍichází vhod nové vyd'áa|Jaroslaua VIčka, poŤÍzené po zásadách kritické věrnosti
a pňesnosti starjm pravopisem, starou interpunkcí i prlvodním švabachem.

Nákladem Unie počala vycházeti nová sbírka pr1vodnÍ beletrie Knihg Zaonu
redakcí Fr. S. Procházky. Byly nám zaslány první tňi svazky: Jana Liera nove|a
Magdalena, Jose|a Štolbg cestopisné obrázky Ze slunnlch kouttT Europg a Jand
Haulasg japonskf tomán okna do mlhg. Lierova Magdalena jest práce tušÍm plná
dvě desetiletí stará a nesnese dnes pŤtsnějšího estetického měŤítka, coŽ nepravÍm
proto, abych zlehčoval v]y'znamu zvěčnělého autora, kter}r vidím jinde neŽ v romano-
pisectví.

F. Topič posílá nám sbÍrku črt Karla Horkého Mti cta! a Antonína Kldšterského
románek veršem Ze zápisniku mrtuého (2. svazek Hovorrl básníkr1). Knížka Horkého
j-sou rtizné humoresky a satiry velmi zvětralé a vyčpělé a ukazujl světle, jak
humbuk tropil se 8 HorkÝm poslední leta pĎed válkou a jak těŽce prohÍešovala se
na něm i na literatuŤe nekritická kritika česká, která jej odnaučila vši opravdové
umělecké práci a sebekritice a jest jistě spoluvinna na tom, že propadl samolibé
povrchnosti a mělké jalové manfÍe. BáseĎ Antonina Kldšterského jest konvenční
veršovaná povídka, jak rozumělo se jí v letech osmdesát1tch minulého stoleíi'
B-ozvuky tu z Puškina, onde ze Svatopluka Čecha, tam z Vrchlického, ale neni bez
p vab , byť archaickfch. Jest to pÍÍběh nešťastného básníka libertina, kterf poznal
vášeris mnoh1rmi ženami a naposledy, pozdějiŽ, kdyŽ zdravíjeho bylo podryto, lásku
k Ženě svého pňítele Adrienně. Některé detaily vzal prf autor ze životopisu básníka
inžen;'ra Ladislava Starlka, kterf skončil sebevraždou r. 1884 a z jehož pozristalosti
sešitek verš11 vydal tuším Jaroslav Vrcblickf. Antonín Kláštersky jest věren ideálrim
svého mládi; a nechápu, Že v době, kdy jest za íutéŽ věrnost oslavována a ve]ebena
Eliška Krásnohorská, má bfti za ni tupen právě on.

V nakladatelstvÍ J. ottově vyšel román R ženg Jesenské luana Jauanoud, o němŽ
brzy pŤinesu obširny referát, a polské romanopiskyně a dramatičky Gabrielg Zapolské
SezÓnní láska, d.obr! román naturalistické faktury.

V Knihách dobrjch autor nákladem pí Kamily Neumannové prÓzy Jose|a
Čapka LeIío (74 strany, za2K), o nichž píši v souvislosti s knihou jeho bratra
Karla v stati vodnÍ.

Z nakladatelstvÍ Laichtrova studie vfznamného sociologa Jakuba Nouikoua
Problémbídg a pfirozené ieug hospodtiÍski, pŤekladem dra Jaroslava Nováka (otázek
a názorli čtslo 32).

V nakladatelstvÍ Fr. Borového luana Volného Pouídka o dnech mého žiuota,
radostech a strastech, v piekladu Stanislava Minaiíka (9' svazek Knih slovanskych
autor ).

K píeklailu Suarěsoua Stendhala
Kdesi bylo vytčeno jako lapsus jedno místo z mého pÍekladu Suarěsa. a sico

v kapitole 7 ,,Pod mostem Avignonskli'm.. (Kmen č. 4l). NenÍ to však lapsus, njbrŽ
pieložil jsem tak po uaze a umgslně. Misto ono zní v originále: l'un eť l'autre en
quéte du pays oťr Ia lune esl de miel. To pĎece není možno pÍeloŽiti: ,,kde jsou
líbánky.. ani ,,kde měsÍc jest lÍbánkovf... obraz Suarěsrlv jest docela konkretnf;

ide mu o skutečnÝ měsíc, a ne o odtaŽité určení časové. Stendhal chce znázorniti
.nehordznou, 

dětskou pitmo naiunos' Musseta a George Sandové, kteĎÍ hledají v Be-

nátkách věčné jaro lásky. Mohl jsem a chtěl jsem pŤeloŽiti pohádkovfm stylem:

,,hledají zem, kde rostou medové koláče.., ate to by nebylo suarěsovské. I rozhodl
jsem se pro pŤeklad doslovnf, neboť on jedin$ jest zde práv rázu stglu Suarěsoua,
Ltery cítÍ jeden jeho francouzskf kritik vfslovně iako ,,dětskg redln!,, a,,konkretng
až do barbarskosl!... Takovjm dojmem musÍ prisobiti i pŤeklad českf, ač chce-li
vystihnouti a podati ráz originálu.

Noaé knihy (7)

V popĎedi zájmu jest tentokráte pŤeklad vá]ečného románu Írancouzského olrerí
od Henri Barbusse (nák]adem Topičovfm v jeho Dobr1rch knihách pŤeloŽen ch).
Autor byl pŤed válkou skoro neznám Širš|mu obecenstvu francouzskÓmu; jeho román'
ktery dosáhl statisícovfch vydání, učinil jej naráz proslulfm. Spisovatel prožil
l5 měs1crl v čáÍe bitevnl a ohe jest deníkovf záznam toho pŤemnohého strašného
a mála radostného, co proŽil roj desátníka Bertranda, v němŽ bojoval jako prostf
voják i Barbusse. Není pochyby, Žo Barbusse jest mohutnf umělec nevšedních
schopností, zvláŠtě zrakovfch, kterf dovede vysloviti, co viděl' slovem nov1fm
a někdy rlŽasně smělfm. Nenl pochyby také' že neni jen pouhé oko, ale i dušo
a srdce. A pŤece nejsem pŤesvědčen o poslední nejvyšší tvrlrčí a právě básnické
hodnotě jeho díla. Jeho basnickti osobnost jest skoro rlplně vymazána v této knize.

.Jest pravda, bylo by nesmlrně odvážné a riskantní postaviti svou osobnost jako
hranol mezi čtenáŤe a tento strašnf nadlidskÝ děj, ale pŤece jen za tuto cenu mohlo
ržniknouti dílo opravdu geniálné. Barbusse volil bfti pouhfm mediem a často
nástrojem nejvfše citlivlm a věrnfm, kterj by prostiedkoval č'tenáŤi válečnf děj'
r-ozloŽen!.v pocity a otÍesy duševní. I to jest rlkol čestnf, ale ne již tvtlrčí v nej-
íyŠŠí potenci slova. Něco z reportáŽo ulpělo na tomto díle a oloupilo je o plné
básnické posvěcenÍ. NacionalističtÍ kritikové ve Francii vytfkali Barbussovi, žo
podal jen strašnou trpnou hrrlzu války' a ne její heroism; myslím, žo se tu cÍtí
správně něco, co jest, nešťastně vysloveno. Vlastni pŤíěinu menšÍ básnické hodnoty
vidÍm v tom, co jsem vytkt. Pieklad tohoto díIa nebyl nic snadnélro a p. Hanuš
Jelinek rozÍešil jej velmi pěkně.

Z LéhoŽ nákladu ve sbÍrce Povidky o zvíÍatech pŤeklad BronsarIa ze Schellen.
dorf| Z africklch stepí a prales . Ále není to Jack London, ba ani no E. Thompson
Seton, kter$ vyšel pŤedtím v této sbírcel

U KočÍho III. dÍl Jana Krgšto|a od, Romaina Rollanda, o němž bylo jiŽ pro.
mluveno v tomto listě mnou i Rudolfem MalÝm.

TamŽe Bohatlr Vratislau od' Eduarda Štorcha (Uměleckjch snah svazek 61).
Ed. Štorch snaži se tu, opíraje se o starou epiku ruskou i jihoslovanskou' o rekon.
st,rukci slovanského bohatfra českého z doby kolem r. 600 po Kr., rekonstrukci pt1l
básnickou, p l vědecky dokumentární.

Nákladem Českého lidového knihkupectví a antikvariátu (Joseía Springra)
Novti suoboda, rozpravy amerického presidenta Woodrow.Wilsona v pŤekladu Ivana
Schulze. Wilson karakterisuje tuto knihu jako ,,pokus vyjádňitr nového ducha
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