
Bi|anee I pňíplÚek

odstavcuje se čas, končÍ se star rok, nastává noqf a v no-
r'irrách a revuÍclr se již vynoÍily a vynoi'í se ještě obvyklé bilance
rrejrrlznějšího druhu; bude se vypočítávati (domnělJ') zisk nebo
(clolnnělá) ztráta v nejrrlznějších oborech činnosti aé naší, česko-
slovenské, ať evropské: v oboru politickém, kulturním, hospo.
dái.ském, literárním, urněleckérn, dobytkáŤském, obchodr m.
Pisatelé rravléknou rra sebe, dňlve rrež namočí péro k takovému
slavnostnímu článku, drlstojnou soudcovskou togu a pŤiměŤeně
r,ážnou a zasmušilou tváť'; budou se tváŤit velnri drlmyslně,
rtstararrě, zmučeně a ud1i'chaně - jsorr pňesvědčeni, Že Lo
patť'í k věci a že jsou dlužni jeclnou za rolr takov1i ponrpefuneb-
ristick1' mumraj své reclakci, která je platÍ, i svému čtenáistvu,
ktei.Ó je nečí,e. A uslyšíme zase v rrlzn;ilch tÓninách, co jsme
sl5'š...li již tolikrát __ totiž ti hlupáci z nás, kteŤí takové věci
Jrrlslorrchají -, že to na světě není nikterak v nejlepším poňádku,
Ž.l doba je pňechodná a mnoho slibri, které učinil ten taškái
r:as, nedodrŽen1fch a nenaplněn1fch, že ovšem doba postrádá
určitého rázu a karakteru, neboé to jiŽ je zpropaclen$ nemrav
r'šer:h dob pňechodn1fc}r, že jí scházejí velicí duchové, kteŤÍ
ovládali Evropu Ťekněme pŤed sto |ety, že však neni právě tÍeba
si proto zoufat, n;ibrž možno čekat a doufat, že se z tolro pŤece
něco vyklube.

Nenrolru si pomoci, ale jsem vždycliy dojat k slzárn ._ ro-
zuměj: k slzárn snrÍchu -, kdykoli slyšÍrn mluvit o ptlechclclnclsti
dnešni doby a o tonr, že dnes nenráme ani Beethr.,vena ani
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.14 Kanta ani Goetha, Že je doba piechodná, milí pánové? Ale
ovšemŽe, to je tak sarnozŤejrné, jako že je voda rrrokrá. Jmenujte
mi jen dobu, která byla nepíechodna? I{aždá plynula orlněkud,
to jest ocl minulosbi, a plynula někam, to jest do budoucnosti.
A' o každé sktrhrali její vrstevnÍci, že jc pňechodná, mlhavá,
nejisLá, malá, bez velkosti, -. v1'jasnila se, ztvr.dla. ttarostla,
zurčitěla až P. T. pánrlrrr pravrrtrkrirn nebo prapravnulrťtttr, ktei'í
se ji ke svému nentalénru rrtrpení učí z dějepisnych a jirr;iclr
čltarrek a slabikáiri

A že nemáme clnes ani Goethir arri l(anta arri Beethovena?
I to je zcela pŤirozené a r iplně v poŤádl iu. Neboé: jak je náme
mit my, kd;'ž je měl svět pi:ed sto lety? Jenže tenlrrát nevěděl
o nich rnnolrem vic, rrež víme nly clnes o sv;ich SchtinbercÍch,
Duharnelech, Arcosech, !-ilrlrar:.iclr, a nevážil si jich o rric míťr
než nry těchto duchri. A jsem nesrnírrrě rád, že jsou pro nás
minulostí: pracně jsme se natrčili všerrttt, co nám rnohli dát,
a pak šťastně to zapomněIi - což jesb právě star' pravého bla-
ženstvÍ kulturrriho a drulré, rrové nevinnosti rajské. Zaplaé
pánbrlh, že je to již všecko za námi a Že nyrrÍ, po té nutné, ale
pť'esto neméně rnučivé oklice, mrižente tvoŤiti ze sebe a ze
s'uJého!Já alespofi pro svou osobu jsern nesmírně rád, že nemusin
již číst Goetha, ri1ibrž že rnohu čÍst Wolkra, Blatného, PÍšu,
JeÍábka, Chaloupku, I{alistu, Stejskala a jak se jmenují všichni
ti milí, zábavní, podnikaví chlapíci, kteÍí v moravském Hostu
obracejÍ svět naruby, že nentltsím již číst Kanta (pravdě bucl
dán prrichod ostatrrě: nerncrhu si na něho naŤikat, nikdy jsenl
si s nim mnoho oči rrekazil), rr;ÍbrŽ R. I. Malélio Akorcl, .* jest
to rozhoclně pÍíjemnější v obojínl pÍípailě. Hrťrza rrastarre, až
budou všichni ti dnešrrí bouť.lir,áci a rackové chechtar'í sclrytáni
do literární lristor'ie, pěkně vycpárti, očíslováni, zkatalogisováni.
vědeck;fm kamfrem poprášeni -- - ale té chl'íle se riedožiji,
ajsemrád, že se j i  nedožij i :  zahyntr l  byc.h pak lítostí z toho.

Ne, neclám v té věci clopustit na milého pánaboha: krásně
jest to za.i'ízeno na světě a rrepiál bych si, aby torlrr b1'lo jinak'
Sláva pÍicházi rr každého sltršrrého člově]<a' až když zemňel,

a nevšední a obzvláštni lotr rrrusil b}it jiŽ ten, koho.ta rnorová
rána postihla ješt,ě za živa. Goethe, Kant a Beethoverr jsou

teprwe r/nes lrastrošové slávy: za živa byli rozkošní, teplí, rnilí
a pošet,ilí lidé, ve svy.clr chvílích i hlr.rpáci jal<o m1-, plnÍ svár'ťr
a sporrl jako my, popírarri a nezn,ánti jako rrr-Y - teprue dncs
sml si je zacitovat každ novináŤ, strašit jinri literár.ní děti,
lrydělávat je na rťrzné světorlé názory a po pi;ípadě ubíjet jinti

nov;' rotlící se život,.
Tbdy: nái.ek, že drres není dost velk1ich liclí, mne oprar,drt

neclojírná. Naopak: byl bych skoro nakloněn radovati se z toho,
jen ktlyb1'ch r'ěděl, že je to pravda a že jest ten stav trval1f!
Neboť pňetlně: jest velmi sporné, kdo jest a kdo neni velk;yi muž.
Věňil jsenr to na pÍÍklad do nedávna o lbsenovi; ale mám jakési
poclryby o totn od cllvíle, kdy jsem viděl zrrova * rrer'ím jiŽ
po liolikát,é .- jeho Hedclu Gablerovou. Nenrěl jsem z ní na
pťos|,o tolro zÉtc]rvěvu síly, velikosti, lrrťrzné krásy, kber1i jsem
mival jirrcly. Naopak, cíbil jsem: cosi jako drarnatická miniatura,
dramatické kapesrri hodinkyr'elmi jemné a pi|esné práce. Několik
velmi jemn1i'cli, ale i r'elmi drobrr;ich koleček, svědornitě vy-
pr'acovanyc|r pod lupou, lrteré do sebe velrni promyšleně za-
sáhaji. Dvě tÍi pathologické figurky, dva tii churavci a veclle
nich clva hlupáci, ejhle, toé všecko. Ajak si chlad jako v museu
rarit a kuriosit vál na ]nne z toho. Řelinete:to je rouhačstvl,
není-li to něco horšího, totiž hlupáctvi. Tak mriže mluviti buď
neclouk nebo blaseovanec. Lituji, Že, zdá se, nejsem ani jedno
ani clruhé, n;fbrž jen upŤímn;i,. člověk, kter;f zaznamenává věrně
svrlj dojem, nestaraje se pro chvÍli o to, jak jej vyložit' atti co
z něho vyplfvá. ' .  A to jes[ Ibsen, kterého jsem miloval ve své
době jako málokoho, kterého jsern pňed nějak;rni dvaceti až
tť.iceti let.y prožíval a probojovával velmi vášrrivě, -- ustydl
on nebo jsem ustycll já? Rozhodně: nejsme již stejní. V torrr
nelri ani nevděk, ani touha lacin11ich paradoxri, ani rimysl odli
šovati se a káceti sochy. Jest v tom jen lítost, poněvaclž jsenr
Lokem času, bez své viny, o něco oloupett. Dloulro jsem lremohl
pochopiti tento s[av, až jsenr si rrvědomil, že lbsen pŤešel v jiné
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1716 stadium sué et'istence: u oblast čítánkoaé sldug. PÍíliš mnoho knih
se o rrěrn napsalo zabím, pňíliš rrrnoho prachu se ssedlo na jeho
kriihy. Dílo proměůuje se od doby svého vzniku a žije zejnréna
po smrti svého tvťtrce samostatn;f život a často velmi rr1zrl1'.
od pŤedstav, které si o něm dělal jeho autor: možná, kdyby sr:
s rrínr za padesát let mohl autor setkat rta zemi, že by ho tlepozna|
a k němu se v beo rrehlásil.

To není laciná skepse, to je pravda a nloudrost, kl,erá byla
znárna i duchrlm po svém za|oženi tak rrráIo skeptickyrn, jako
byl Dante. Ten již citil, že to, černu se Ťíká v}iznanr, lroi]trota.
slár'a uměleckého dÍla, jest nejprve závislé na činitelích zrj-
pornych: aby po torn díle, jež má dojít slávy u budoucíctl, piišly
doby lrrubé, neumělé, nekultivované; aby tecly rreumělost po.
tomkri dodala tnravého pozadí, od něhož bv se clílo svítir,ě
odráželo. Vrcholky jsou Živy z nižitt,

Nerrí pochyby, že dÍlo obtížené jnrérrern svého tvrirce bude
vždycky p sobiti mnoho zla vedle dobra. Když bylo ostruhou
životrrého dění a v1fvoje, když je jedrru chvíli urychlovalo,
pňijde čas, kcly je bude brzditi a staviti; kdy rra ně clolelrrre
balvarrovitotr, dttsivotl tíhou' A zvláště rlílo t. zr-. slavného muže!
Neboé jnréno jest clrtěj nechtěj leclovy stírr, l ' rrěn:rž záhy Inrzne
život; zeď, postavená mezi pranren a žiznivé rt"v; nevěrnÝ.
puklf Pohár, ktery sánr pclll ltí většinu nápoje, jejž nrěl rlorrésl'i
člověku. Lidé se učí nazpaměť jrnérru a jelro nrarnétntt zvttklr
a otlvykají clrválit,i plod - to ununt necessarium "* jeclirrou pr;i*
vou a skutečnotr chválou: chválou spoti;eby a užitku. Licorrrěr-
nictví a srtobismu všeho druhu se otevir.ají dr'éňe tlokoi'tirr. Zcela
rlobr;i, bez všech zl1fch následkrl by ntolrl b).ti snatl jelr tvrlrc\Í čirl
bezejmenng, talrov;Í,lide by prlvodce t,ědomě pňirresl oběé své slár.'r.
a dal ji rirnyslně a cele za podntlž jeho zvJ'šené azlepšené ťrtiirr-
nost'i. . . Takov;f člověk byl by teprve cele velik;i v novérn ttroclcr'-
nínt srnyslu slova _.velikjl i v jeclinéln pravém sntvslu tolrtl slor'a '
\,yloučil by z činu svého všeclten jed marnivosti, jehož z|oba jc.i[
tak strašlivá a v běsněnÍ tak šílená.

Neboť ttenÍ poclrvbv: sama naše piedst,ava vcl ikélro t\ lor.ěka.

sám jeho ideál se změnil od koŤene. Jest to dnes ten, kdo nejvlc

a nejhlouběji prisobí a sloužÍ a nejméně panuje; kdo tedy jest

nejméně jmenován, jehož jméno slyšÍš co nejňldčeji a s jehož

prlsobením a ričinností setkáváš se zato co nejčastěji a jest co

nejvíce blahodárné' A ideál našeho života jest dnes takov1i,
aby člověk vyspěl a zesílil tak, až by nepotňeboval vrlbec
velik;fch lidí, poněvadž by byl - každ;i nebo aspori většina _

velik; sám: dovedl by si dáti sám, čeho dnes se musí ještě

dožadovati od jin1fch, na svou škodu a lítost... Neboé šťastn1fm
nečiní ani žádati, ani bráti, n;fbrž dávati.

Nejsem tedy nikterak nadšen těmi kritiky a kulturními kro-
nikáť.i, kteňí, oči upÍené na kalendái' a hodinky v ruce' velmi se
pohoršují nad tím, že uplynulo již od vypuknuti nebo skončenÍ
války tolik a tolik let, měsícri, dní, hodin a minut... a posud
nevyšla nová hvězda, která, podle nich, měla již dávno vyjít,
ač nechce-li se vydat nebezpečí pohany a pokárání pro svou
nedbalost a liknavost. Kteňí s lÍtostí konstatují, že se nezrodil

,,novy člověk.. poválečnf nebo nenapsal nové desatero literární
nebo kulturní nějakf novf genius nebo novf básník nezbásnil
drama nebo román, v němž by se, jak se krásně ňíká, ,,vyrovnal..
s válkou a jejími ,,problémy.., s těmi, které pňinesla nebo jež

,,poloŽi la.. . . .  Já ve své prostoduchost i  domnívám se naopak,
že většina t. zv. problémrl, jimiž se lidé znepokojujÍ' jest zby.
tečny a hloup1i v1fmysl zahalečrl a že by měl každf zbytečnf
problém, kter1i se vynoŤÍ zbrlhdarma v tisku, zdanit ministr
financl velmi vysokou danÍ nebo pokutou, aby si lidé odvykli
tfrat jimi spokojené a klidné bližní. Nic nesvědčÍ o churavosti
ne společnosti, n1ibrž jejích bilancistrl feuilletonisttl tolik, jako
tato nejapně pŤíčinlivá a prázdně shonlivá honba za problémy.
Větrníky, které se tváŤÍ, jako by mlely, kdežto jen naplano roz-
táčejí své bezduché dŤevěné lopaty. Nic nerozrušuje tak svatou,
rtevinnou, pokojnou krásu života jako tento stál1i nepokoj
plané a pusté nervosity, riplně divadelnÍ a dekorační a vypočtěn;f
na galerii. Na štěstl nezmámÍ a nesplete nikoho než pusté hlavy;
s krásnou pokojnou zákonitostÍ postupuje teplá skutečnost
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T8 tvorby hluboko pod timto suše šustiv1im a hluch;fm mumrajem
papírového žvástu a tlachu.

A ničeho neni vice tŤeba dnes než této radostné pokojné
víry v živoL, tohoto sladce moudrého zadívání se v něj, tohoto
smyslu pro svatou skutečnost. Čech jako typ byl již pňeá válkou
něco často až herecky falešného a jalového, vyběhlého v papírov1f
chochol záměrri a intencí, někdo zpovrchněl1.i v tŤeštivou prázd.
nou horečku bez osy a těžiště, pŤedrážděny polit,ikaňením v ža.
lostnou nervositu; po válce se poměry namnoze ještě zhoršily.
Proto buďte nám dvakráte vítáni básníci, kteňí dovedou a chtojí
svatym, cudn;1im dotykem svého zraku sestupovati k pokojn$m
pramen m života a podati z nich horečn m a svadl1im rt rrr
kfpěj vonné tmy životní. Jsou to ti, jež jsem jmenoval r,yše,
i jini ještě z jejich vrstevníkrl.

Buďtež pozdraveni, tÍebas nebyl mezi nimi ani druh;i Kant,
ani noqf lbsen; ano, právě proto!

Jim mťrj novoroční pňípitek.

Nad sÚarfm Honrérem ěili o sYobodě básnieké
i |idské

I pro neliteráty

Pan ol,mar Vaůorn , profesor r,e Vysokém NI;itě, poslal
rnrrě laslravě sv j pŤeklad Homérovy odysseie, na němž pracovaI
s láskou taková léta a snad clesetíletí a ktery je podle toho velmi
lirásn1f, místy i blízkj' dolronalosti; a dal rnně tak pÍíležitosL
zarnysliti se nacl sLaryrn I{omérem a pronrysliti mnoho zásadníclr
věcí básrrick;fch i lidskyclr, o něž se clrci se svÝm čtenáií.enr
poděl i t i .

Nejprve stojí za zmíIrlru, že p. Vaiiorn1il pňeložil prvtrí celétrcr
Homéra ltexametrenr pÍízvtrčn;frn. I nefilolog snad ví, že starší
pi'eklacly Hornéra i jiri1iclr básrrilrri alltickych byly vesn:ěs
riasoměrné a že t'eprve zvěčněl;f profesor lir.áI a jeho Žáci a sLott-
penci probojovali zásadu pňekladťr pi.ízvučnj'ch. PÍízvučriě pŤe-
ložil v devadesát c]t leteclr minulého století Vrchlicky Cat'rluc-
ciho Ódy barbarslié a pÍeklatl teri pÍipsal vyznanrnč! Královi.
Carclucci rrapodobil ve sv1/clr Óclách složitá lyrická rrretrtt
horácovská (a ovšerrr i lyrikri staroi.eck;fclr) pi'ízvrrčrrě, poněvadŽ
moderní italština jest ťrplrrě kvalitativná, totiž zná jen pť:izvuk,
ne délku a krát,kosL slabiky; a Vrchliclrf je takÓ tak pi.eložil
do češtiny. A celá i.acla rnorlerníctr klasick1fclr fiiolog -- r]a
prvním místě Král - pť.ekládala pňízvrrčllě i;ecké i ilíms]<é poet1',
pňedem arrtické básníky clramatic:ké; a \rar1,orrr;f pi.ecl desetiletími
pňeložil tak i anLiliisujícího Goetha, epos Hermal)na a Dorotu.

To všecko nemá jen dosali Íilologick11i; to všec]<o souvisí
konec ]roncťr až s otázkou rrárodní povahy, svobody a samostat.
nosti. StaŤí pŤekladatelé podléhali totiŽ ťrplně svému vzortl


