
140 zcela dobŤe a prospěl by vám nesmírně. Mohl by založit na
pňlklad novou estetiku, k níž posud nejsou vykopány ani první
základy.

Když Platon zakládal svou estetiku na lásce, když kladl rov.
nltko mezi ty dva pojmy krása a láska, podnikal také něco, co se
většině jeho vrstevnÍkrl zdálo absurdní, snad ne méně neŽ dnes
spojenl sociální revoluce s krásou. Co má byt společného, tázal
se asi nejeden Řek, mezi krásou a aktem plodiv m, tlm hrub m
aktem biologickfm, jak m vzniká člověk z l na ženy? A hle:
Íadou mythrl, jistě násilnÝch _ cÍtim zrovna tu násilnost, čtuJi
je dnes -, sloučil Platon tyto dva světy jistě si cizí v myšlen.
kách skpro všech jeho vrstevnÍkrl a stvoňil estetiku s lrÍslcou, která
ovládla dobrou prili kulturnÍho světa: cel1f romantism básnick1f
je v ní, ale nejen básnick;ii, i vědeck1i, až na naše dny: panero.
tism estetiky Nietzschovy, psychoanalysa Freudova a jeho
žák . . .

Nuže: proč by nebylo dnes moŽné založiti novou estetiku
kolektivistickou, socialistickou? NevÍm ovšem - a mám po-
chyby -' prljde-li spojiti marxismus s krásou: zdá se mně na
to pňíliš naukou jen hospodáňskou; ale šlo by to jistě.s jinou,
širší naukou socialistickou. A možná, že se m1ilím: moŽná že
i s marxismem by to šlo. Ale za jedné podmínky: musí tu bfti
ty geniálné mythy, mluveno slovem Platonov1iim, nebo dobŤe
fundované vědecké hypothesy, mluveno jazykem dnešních.
Bez nich to již nepťrjde. A na jejich strrijce, objevitele, vynálezce
měla by se vypsati cena alespofl taková, jakou vypisuje Česko-
slovenská republika na všecka vynikající literárnÍ díla dohro.
mady . . .

Zduěr, Čtmz dělam puntík, o němž bych si pÍál, aby byl de-
finit,ivnÍ. Řekl jsem všecko, co jsem pokládal za zásadní a d -
ležité; a do zbytečností nerad bych zabíhal. Takové spory
o směry a literární revoluce bavÍvají nějakou dobu; ale pak
padá z nich na člověka nevyléčitelná nuda. Velmi rád bych, aby
k nÍ nedošlo.

I,iÚeránní i politiekf

N ěmečtí U ypraaou atelé z Česko slouenska

Podivná kniha spadla mi nedávno na stťrl. Sbornik německ1fch
povídek od autorri nejen v Československu rrarozen;ich nebo žijí.
cích, n brž i nějak obráŽejících noqi živel duchově národní, ně-
meck;il živel určitého novétr.o typu, kter;f není možno nazvati jinak
než československ;Ím. Až dosud mluvilo se v literatuŤe o němectvÍ
na pňiklad rakouském: Ťeklo-li se básník německorakousk , vy-
stoupil ti hned pŤed zrak jako starši typus Grillparzer, jako
stňedni typus Schnit,zler, jako nejmladší typus Hofmannsthal.
Nebo o němectvi šv;ilcarském; a měl jsi hned na mysli něco
velmi určitého a v;frazného, aé to byl již epickjl patriarcha
Keller, umělec-novelista Meyer, olympick1f básnÍk Spitteler.
Ti všichni duchové byli nejen individua, byli i representanti,
zkratky a značky duchovj'ch tvarrl a možností. A dnes tedy
nalezl otto Pick _ neboé on uspoŤádal tento krásnf a poučnf
sborník _ odvahu mluviti o němectví československém, ne
jako o pojmu zeměpisném, n1fbrž kulturně tvoňivém.

Otto Pick - vedle Pavla Eisnera a Rudolfa Fuchse nej-
zasloužilejšÍ propagátor moderní české literatury v Německu
i nejdokonalejší vedle nich pŤekladatel české poesie, kterf
vyciseloval nejednu českou báseů do rovnocenného německého
v;irazu a stylu_vybral z českoněmeck1ich beletristrlasi pětadva-
cet povÍdkáirl a z každého z nich podal jednu novelistickou nebo
povÍdkovou ukázku. Nedovedu vždycky posoudit, zda nejvíce
karakteristickou a pŤíznačnou. Ale tolik je jisto, že veliká většina
pracÍ podan$ch v tomto sbornÍku jsou dobré rovně umělecké



143142 a něIrteré z nich dokonce jsou nadprťrměrné. .Ie tu zastoupeno
dobré prilstoletí Iiterárně kulturního v1i'voje, kter;ir vzal své
počátky nebo vyvíjel se na teritorir,r dnešní naší republiky' \redle
ušlechtilého kolínského žida, liberálrrího socialísty Poppera-
Lynkea, Irter1i zemňelnedávno ve Vídni jako staŤec požehnaného
věku - vedle jeho suché racionalistickopacifistické anekdoty,
která pŤipomíná Voltaira -, stojí akademismus a parnasistické
epigonství pražského básníka Pavla Adlera; pňes Ťídkého,
poeticky dekoračního Saluse vede tu cesta k erotickému deka-
dentu Leppinovi, k naturalistrim r zného zoru a rrlzné síly
vyrazové, jako jsou Strobl a Kisch, k nestejnému' ale ve sv;fch
nejlepších chvílích hluboko zabírajícímu Rilkemu, k jemn m
dušezpytn1fm básníkirm rázu Maxe Broda - kter;i mne, mimo-
chodem Íečeno, velmi potěšil nedávno svou rozkošnou F'ranzi,
tak morálnÍ pŤi svém zdánlivém immoralismu - a oskara
Bauma. A zároveř nalrlédneš i do nejnor'ějších ritvarri básnic-
k;i'ch, do tvorby nového světového pathosu, jak jej ztělesĎuje
Franz Werfel, visionáň stejně velik1i v pÍísné duchovosti jako
v něze a lásce k nejmenšíffiU, * nebo Johannes Urzidil.

Všem těmto duchrim, jinak tak separátním, nalezl otto Pick
cosi společného, co naz;ir'á československ m. Nfnozí z těchto
básnÍkrl, praví p. Pick v pňedmluvě, nežiji jiŽ a netvoŤí již na
pridě, kde vznikly jejich prvni plody; mnoh11i z nich jest, ozna-
čován jako básník prostě německ1f, mnoh;ii jako rakousk1f.
A pŤece z tohoto ptlvodu, míní p. poňadatel, uvízlo něco tajem-
ného v samé bytosti jejich umění, co dovoluje označiti je .za
němectví československé. Není v nich, praví jinde, ani stopy
vlivu české poesie. ,,Zajisté jest životní ovzduší' jež je obklopuje,
české, ňeč, která trvale doléhá k jejich uchu, česká, čeští jsou
lidé, s nimiž se setkávají denně, ale jejich tvorba jest německá
a německá jest ňeč, v níž myslí. Avšak ovzduší, v němž žiji, nezapňe
se v jejich dílech. Nedefinovateln;i dech, zároveĎ cizí i drivěrn11i,
vane na tebe z básni německ;ilch básníkri z Československa, cítÍme
jej, čteme-li Witika _ to není, vysvětluji českému čtenáňi,
nikdo jin1i než Vítek, legendární zaklaclatel mocného jihočeského

rodu panského pánťr z Rťrže, jehož učinil rekem své pňekrásné
epické skladby prÓzou Stifter -, d1iše na nás z lyriky i vypra.
vování Rilkov;jrch, a sklovitě jasná prÓza Františka Kafky jest,
ovšem pňíbuzná prÓze Adalberta Stiftra, ale ne Ťeči Severo-
němce Tomáše Manna...

Není pochyby, Že má otto Pick pravdu. Každ;1i, .kdo má du.
ševní orgány vnímající tyto jemné záchvěvy a odstíny, musí
mu pŤisvědčiti. Není-li tu typ již ripině dotvoňen1i a zkrystali-
sovan , jsou tu rozhodné náběhy k němu, a dňÍve neb pozděj i
uvědomíme si my i l{ěmci, že kulturni a státní oblast naší re-
publiky ještě pňed svou konečnou formací politickou byla již
mateňskou pridou, na níž vznilral určit;i životn;i ráz a v1i.raz
jejich duchového života. To je velik1ii a krásn1f zisk tohoto sbor-
nÍku, za nějž měli bychom b}iti i my i Němci vděčni p. ottovi
Pickovi' A zároveů pňipomínkou, že nutno ť.ešiti ožehavou
otázku čes]<oněmeckou vědom;im risilím, a poukaz, jak ji ňešiti'

Jsem pňesvědčen, že tento problém, kter;;i se zdá dnes v;Ílučně
politick;im, vykuklí se pŤed námi jednoho dne jako soubor
ot,ázek hospodáňsk1ich a kulturních. Politika je vždycky jen
první a nejhrubší formulace těchto jemn]i'ch Životnícli tvarri.
Jednoho dne se ne-li nám, aspoů našim dětem objeví, že se tyt,o
věci rozňeší ne sice samy sebou, ale logikou života: soupeŤenlm
a z tolro plynoucím vyrovnáním a spoluprací kulturně hospo.
dáŤskou.

Trvá velmi dlouho, než se ustaví a sehraje i tak obmezené
kolektivum, jako je hudební orchestr. Jak dlouh1f a nesnadn1i
jest teprve tento proces, jdeJi o milionov3i orchestr mladého
nového státu! Kolik tu sil, kolik sloŽek, jež posud byly zvyklé
vázati se v jiné tvary, ustŤeďovati se do jin;fch os!

Republika Československá jest něco, co není posucl ani zcla-
leka real isováno, jest pojem budoucnost i:  něco, co se musí na.
plniti a prostoupiti tepl1fm, mnohosLrann;im, dobŤe sladěn1ilm
životem. A zde jest jedna jeho složka: německá poesie v Česko.
slovensku jako typus' Vylučuje se již dnes a bude se ještě více
r'ylučovati z typu obecně německého; logikou ži'vota bude nu-



144 cena k v li žtti uvědoměle na prldě státu československého, aby,
zapustivši zde pevné koňeny, mohla tím rispěšněji rristi a odli.
šovati se od poesie ňíšskoněmecké, aé severo-, aé jihoněmecké,

ocl poesie šv1icarské nebo rakouské. Bude nucena časem vytvo-
Ťiti si svrlj poměr k poesii české _ kLerá bude také něco většího
a širšího, něco méně lokálnÍho a obmezeného, než jest dnešni
nebo včerejší poesie česká _, a nejen poměr záporny, n1ibrž
i poměr kladn : bude nucena vejíti s ní v styk. A hlavrrě: vě.
domě i programově dotvoňiti to, co má in nuce dáno sv m pňÍ.
slušenstvím k československé oblasti pÍírodní, společenské
i státní. Včlení se chtěj nechtěj, aspoĎ částečně a po někter;fch
stránkách, v náš orchestr kulturní jako jeden z jeho nástrojr i . . .

Ale my máme, a to bych rád zdťrraznil, pňímo státní povinnost
tento v voj nejen pňedvídati, n brž jí jej i usnadniti. Slovem:
musíme se o německou ]iteraturu své oblasti starat, napomáhat
jejímu v;fvoji i kladně. Exklusivism, kter1f by chtěl tuto lite-
raturu pňehlíŽet, jenž by jí chtěl neznati v státnim budgetu, není
rozhodně ani stát,nicky moudr1i ani národně prospěšnÝ. od.
měriuje a podporuje se u nás státem celá ňada více méně špat-
n;ich spisovatel česk1ich: nemohl by se odměnit jednou také
nějakjl špatn;f spisovatel německ _ špatnf proto, abychom
zachovali drisledně svou akademickou methodu i na tomto roz-
šlÍeném pol i  svého prisobení...?

V tomto kulturním orchestru československém, rozumí se mně
samo sebou, hráli bychom jako národnost první housle. Neboé
jediné tak je to spravedlivé. Nejen proto, že nemáme jiného

koncertnÍho tělesa, v němž bychom je mohli hrát, ale také proto,
že si toho zasloužíme jakostí své tvorby. Tňebas není objemná,
je jadrná a obsažná, alespoĎ in partibus infídelium, to jest lite-
ratury neoficiální. A není již naprosto tňeba krčiti se s ní a scho-
vávati se s ní pŤed Evropou, právě jako ne dožebrávati se draze
placeného a jen z milosti trpěného pohostinství na Západě.
Kdyby se Němci rozpomněli na svou lepší minulost, na své hu-
manitnÍ a evropské poslání, formulované a Praktikované
Herdrem, Goethem, Heinem a Nietzschem, objevili by nás ve

svém vlastním zájmu: neboé objevili by tím i sobě cestu do lepší 145
hudoucnosti. Leccos však pŤece rrasvědčuje , že již aspori svítá
i nad timto mare tenebrarum. . .

Ale vedle prvních houslí, jak známo, jsou v orchestru i housle
clrulré, cello a viola i fagot a flétna a harfy. Proč by jeden z těchto
rrástrojri, neméně krásn1fch, nemohli a neměli hráti v našem
tlrchestru Němci?

Jak by měla ln concreto vypadat taková kulturní stavba
a restaurace stňední Evropy, ukázal krásně a jasně ve svém mo-
numentálním historickérn románě Witiko StiÍter. o tomto tuším
pŤedposledním díle velikého českoněmeckého básníka, které si
nyní Němci znova vydali nákladem Inselu, podot,kl správně
Pantrwitz, že jest umělecky něco mezi islandskou ságou, Ho-
mérem a posledními romány Goethov1imi, a rozpoznal i, jak je
kulturně nábadné, skoro věštecké. Vítek dovecle v nejhorší
době anarchie a riplného bezvládí pracovat,, tvoŤit,, budovat,
organisovat, jednotit a zemi takto sjednocenou vrhnouti v pravf
čas na váhu dějin ve prospěch císaňské německé politiky v ltalii.
Dnes musí se ovšem čísti Vítek cum grano saljs: jako pňíklad
a lekce československym Němctlm v poměru jejich ke státu
i.eskoslovenskému. Neztratí tím nic ze své krásy a moudrosti,
osr'ěclčíJi ji i v poměrech změněn1ich; naopak.
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