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Railostnj faltt
Čemu z nás by snad nikdo neuvěi'il ještě pŤed rokem, stalo se skutečností, která

by nás všecky měla plniti radostí: Jifi Wolker pronikl do širokgch ursteu ueťejnosti,
poesie jehrl je miloudna neien znatel i ,  ngbrž i Širokgm obecenstuem. ZemÍel básnlk
sotva čtyŤiadvacetiletj' básník, kter}i stál na levém kŤídle dnešní básnické moderny,
kterf věru nehledal popularity, kterÝ šel pŤÍmo a nesmluvně za svou vnitŤnÍ visÍ
nové krásy, nového vjrazu básnického i nové společenskosti lidské, básnik, nad
nimŽ povážlivě kroutili hlavou rrlzné kritické slovutnosti á la Arne Novák, básnik,
jehož vfznam snaŽil i  se nedávnb ještě co nejniže sešroubovati mÓdní novináŤšti
článkaii á la Peroutka & Kodiček, - a hle, široké vrstvy čtouciho obecenstva hlás|
se k němu, miluj i  jej, uči se mu naslouchati. Sály, v nichŽ se pŤednáši o Wolkrovi
a v nichž se recituje z Wolkra, jsou pŤeplněny, a zástupy l idí vraceji se s neporízenou
od pokladen, jej ichŽ vstupenky jsou vyprodány. Knihy Wolkrovy jsou dávno roz.
prodány a chystá se 6o.ubor jeho básnického dila, kterj bude tištěn v desetitisících
v j t i sk t i . . .

Není to radostná zkušenost s hromadnou duší v době pokoiujíclho mravniho
bahna, v němž se topi oficiálni politika česká? Nestojí za to, zamysliti se nad nl?
Uvažte, že jde o pouhého básníka _ abych užil s lova neboŽtíka Bačkovského -,
kterj žil poslednÍ rok mimo Ptahu, na verrkově, studuje a léče se ze své těŽké ne-
moci' Že tedy za vítězství, jehož dobyl rrad širok1j'mi vrstvami čtenáiskiimi' vděčí
jediné své tvorbě básnické, kvalitám toho vnitiního světa, jehož obraz nesla
a prostiedkovala. A tento vnitŤní svět byl díIem z počátku obraznosti smysltl
a později stále určitěj i  obraznosti srdce. ByI to svět milostné lásky ke všemu zdepta.
nému a pokoŤenému, ke všemu, co žilo, aby pomrvi lo pťrdu a za cenu osobního záhy.
nutí dalo rozkvésti jakési vyŠŠi kráse a radosti. Neměli jsme posud básnika t,ak
ethického, jako byl Wolker. Ne Že by ukládal povinnosti nebo piíkazy, ne Že by
Ďečnil o mravnosti, lidskosti, bratrství, n$brŽ mnohem víc a lépe: sam]Ím ustrojením
své tvoi ivosti hnětl je jako plasma a vyváděl z nigh nové tvary básnické. Měl jako
nikdo pŤed nim cit vzájemnosti, solidarity osvětové a Životní; vzal tÓn a doplĎkem
ozval se mu ihned celf vesmír' Jak mu samozÍejmě, stále všudyplitomně souvisela
a souznéla krása a ohyzdnost, ctnost a hŤÍch, radost a bolest, stavl ho mezi veliké
básníky ryze nroderni, kteŤí rozš1ŤilÍ vnimavost lidského srdce o několik oktáv
a nadáli je novjmi orgány. V tom je velikj národně vychovatelskj vjznam jeho
dÍla, které by se mělo státi duchovnim chlebem, jímž by byla sycena Již mládeŽ:
uÓinÍ ji více a hlouběji lidmi neŽ celá Ťada t' zv. klasiktl národních, kteŤi tento název
vpravdě usurpovali na zbabělosti a nekritiÓnosti svjch vrstevník ' Proto muslm
to cítit jako radost, že sc Wolkrovi zaÓíná rozumět ve vrstvách širšlch: Je to znakem,
že pod nánosem lží a klamti pol it ického iemesla a pol it icképraxevšedniho dne žijo
a tvoÍí, neporušena j imi, hromadná duše národni, že bdí nad díIem budoucnosti.
Milovati Wolkra a rozuměti mu jest jistě záruka duše zušlechtěné, imunní proti
nákaze, která sg potlouká právě českou zemi. A objevuje.l i  se tento zájetn a tato
láska mezi širok m obecenstvem, je to radostny pŤíznak zdravl národni duše' A jo
to zárove novf drikaz hloubky slova Dostojevského: Krása spasi vás. Lidé' j imž
piipatll uděl starati se o národnÍ hygienu, měli by si z toho vziti memento a měli by
to, co eo projovuje nguvědoměle nob polouvědomělo v takovÝch náhlfch hnutích
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R žena Suobodoaá,: R zné pr6zy a tors&
P o zndrnka a y ilau atelou a

Tento svazek Sebt'anych spisŮ R ženy Svobodové obsahuje práce z nejrťrzněj.
šího udobí její tvorby a pŤináš{ kromě pracl tištěnÝch i věci rukopisné' ,,o líné
Miladě.,,,,Industriálni uÓitelka..a,,Dvojl život.. jsou ze sam1fch začátkti jejího
spisovatelstvi '  , ,Věčn;i les.. a ,,Kapitola z románu., z jeho konce. Podle t,oho má
tento svazek vedle hodnoty literárně umělecké i znamenit1l. vyznam pro literárního
badatele, kter;f bude studovati básnick 'v1ivoj veliké Zvěč'nělé i genesi jednotlivfch
jejích styltl.

' ,Líná Nti lada..jest karakterist ická pro jej i  rané mládí l i terártrí, kdy chodila do
školy ke Gogolovi, jehož lekci nezapomněla ostatně nikdy' jak svědčÍ mimo j iné
zlomek ' 'Dvě pÍítelkyně.. z r. 19l5. ,,Kapitola z románu.., jej i  poslední povldka,
j iž napsala někol ik dní pňed smrti, projevuje velmi živě její zájem o Ameriku i lásku
k ní jako k zemi nového zreformovaného manželstv|, osvobozeného od majetkov1ich
pŤedsudkti evropsk:l'ch a založeného na pravdě, jímŽ se neustále obírala ve svém
zralém věku, jak ukazují v této sbírce i zápisníkové čtíy ' ,Z lázni iek.. z r. l9l7,
otištěné zde po prvé z rukopisu.

Jak opravdově sociáIně cÍti la j iŽ ve svém mládí, projevuje črta ,,Dvoji život..
právě jako,,Industriální učitelka.,; to byla nota tehdy nová a cizí v konvenlní
české literatuŤe let osmdesátjch. A Že j1 toto cítění nikdy neopustilo, vysvitá jasně
z jejích pozdních pracÍ tohoto svazku, tak z črt ' ,o Božím těle.. a ,,Z moŤskych
|ázní,,; z nich jest i  patrno, jak toto cítěni bylo spontánní a vňelé, sám nerv jejího
lidstvl.

,,Sjezd milencri. '  a ,,I(avkazská povldka., jsou vyznamné pro její pozdějšÍ
novoromantickou tvorbu s její ironií vylrrocenou proti evropské civilisačni lŽi.
společnosti a lŽimravnosti. Pi. i  , ,Kavkazské povídce.. stoj l  za zmÍnku, že podnětem
a látkou k nl bylo vypravování jejího pŤttele, hvězdái'e dra NIilana R. Štefánika,
kterf j i  tehdy navštivi l  v Praze a vypravoval jÍ o svych cestách st iedoasijskjch.

Svazek tento prostupuje posléze několilr bástrí v pÍÓze z rriznJ.ch let' plnÝch
taje záhrobního, jejž vrhala muÓivá nemoc a b]íŽicí se smrt jako pŤedtuchu do
dělné piít,omnosti autorčiny.. .

Ve vydavatelské praxi piidrŽel jsem se methody co nožno největši věrnosti
v1frazu básníkovu a činil jsem nepatrné retuše jen tehdy' kdy se tínr plnilo vyslovné
pŤánÍ autorčino.

Na Vinohradoch v lednu 1924.



302 hromadné lásky k poesii' kultir'ovati vědomě a riěelně. Ano, zástupové |ačnějí po
kráse. Je to prar'da, ttebas to bylo poplráno lidmi zdánlivěpraktickfmi. AlemusÍ
to bfti opravdu krása, která sytí duši; a to burI zase mementem básníkrlm'

Nejedlého Smetana

LetoŠni jubilejni slavnosti stnetalrovgké piinesly jiŽ také svou literární Žeri;
z ni i vnějškov m rozsahem i vniti'ní r'ahou a drjsaŽností beze sporu nejvjznačnější
jest prvn| díl veliké monograÍie proÍ. Zder\ka Nejedlého, monograÍie vypočtené na
sedm dílti a ještě vlce svazk , která chco obejmouti a vyloŽiti tvrlrčÍ osobnost
Smetanovu se všech stránek a v celé jeji totalitě. Prvnl díl, nadepsanf Domo,vyšel
nedávno nákladem Hudebni matice UměleckÓ besedy; obsahuje na pril páta sta
stránelt kvartového Íormátu a objímá Smetanovo dětství do jeho odchodu z JindÍi.
chova Hradce do Jihlavy r. 1835, tedy prvních jedenáct let Života mistrova.

Jedno jest jiŽ mimo spor pi'i této nové publikaci: velikf dťrvtip i nemenši píle
jejího autora. V uvodě vyložil Nejedl;y' methodu, kterou se bral: je to methoda ob-
jektivná, jak sám pravl, stavě ji proti methodě individualistické zv le, která, jak
mlnÍ autor, skreslovala posud velmi často Smetanu l' estetickych essayich, ne.
podepÍonfch o dostateěné šetí'eni a poznání vědecké ernpirie. a proto ukva.
penfch.

Jsa piesvědčen, že dějiny jsou jedny, vepÍádá Nejedlj do své smetanor'ské
monograÍie velikj. kus života několika krajrl v chodo. i jihočcsk ch ze značnélro
rozpětl časovélro a zejména prokresluje, první do takové hloubky, obraz celého
všedniho Žlvota kulturniho města českého v tlvacátfch a tňicátych leteclr lg. sto.
letí. K tomu bylo tÍeba nejen velikého množství ktarlnlch poznatk kulturnťl
historickfch' literárních, národně politickfch, njbrž i značného umění vypravova.
telského, které tyto poznatky dovede zkapalniti v plynulÝ proud časového toku
a nadati pak ilusi žir.otnosti. Není poclryb.v' Že se to Nejedlému podaŤilo jako ni.
komu pňed n|m'

Methoda Nejedlého jest tedy nejen objekt.ivistická, njbrž i kolektivistická;
složky' ktoré determinuji ducha tvúrčího, nepojimá abstraktně jako entity, nÝbrŽ
Íozkládá je v nesmírné množstvl konkretnich činitel , jež vypisuje a karakterisuje
co nejpodrobněji. Vycházl pÍitom ze zcela správného názoru' Že i věčné stránky
dlla uměleckého jsou zapuštěny do zr'láštnich, konkretních jevrl života časového,
které monumentalisuji.

Umě|eckou osobnost tvr1rči pojimá Nejedlf jako obmezenou. ,,I nejsvobodnějši
duch'.. plše v vodě, ,, jest obmezen, jest determinován tím, co se děje mimo něj.
Chceme.li tudlž postihnouti umělcovu individualitu, nestačí ji konstatovati jako
subjektivnl Íakt' n$brž nutno odvážiti i stlu těchto determinujÍcÍch ji vlivrl. A to
zajisté jest jednÍm z hlavnÍch tikolri právě vědy, aby se nespokojila konstatol,áním,
nfbrž aby nám ukázala i onen psychickj proces, jimŽ individualita vzniká..,

Tvúrčí kol vědy historickÓ jest zde zcela správně položen. Jest nutno objevit,i
dramatickott spolupráci tluše u světa, reakce osobnosti na prosti.edí, pl.i demž
prostred| pŤipadá často tikol záporn$: brzdící.

Proto lze ge plnÝm právem těšitl na prtšt| díly r'eliké _ \'cliké nejen rozrnér]' --

práce Nejedlého, která si jistě vyžádá nejpečlir'ějšiho šetiení o tom, jak rozÍeši
r'elikj problém, kterf si tak jasně a určitě poloŽila a k němuŽ učinila náběh tak
šťastn!.

Propagace česhého umění a cizině

Není tontu dávno, co napsal do neboŽtíka tÝdenika Času JindŤiclr Vodák
článek rozumnf a ěestnj zároveri, v němŽ varoval pňed vnucováním se cizině a nad.
bíháním jÍ ve věcech uměleckÝch i l i terárních. Uvedl tam dťrvody, která musÍ
uznati každÝ našinec dbalf ct i  českého umění. Umění, Ťekl Vodák v' podstatě'
má se chovati jako Óestná žena a nenabÍzeti se na veŤejném trhu' Nínohenr, mnohem
.r.ětŠÍ vÝznam má, zalíblli se cizlmu znateli básníku, kterf se stane pak spont:lnně
jeho propagátorem, nož pi.eloží-li domác| diletanti v potu tvái.i do cizÍho jazyka
nějakou českou knihu, jež se pak v-vdá sice s cizí firmou, ale vpravdě nákladem
našim, aby setlela brzy potom v cizí knihkupecké makulatuŤe'

NenÍ moŽno nesouhlasit i  zásadně s Vodákem i po tom, co namitá proti němu
Ilanuš Jelínek v Lumiru. Že pŤeklad JiráskovÝch Psohlavcťt vzbudl rozruch
r.dnešní Írancouzské l iteratuŤe a vykoná nějakf byť sebemenší vl ir. na její umění
prozatérské, tomu nevěÍí jistě ani p. Jelinek. o román Jirásktiv m Že se zajÍmati
rrěkolik filolog , několik folkloristrl, několik literárních historikťr nebo amatér ,
alc pro živÓ literární proudění francouzské je to věc mrtvá. Čímž nepravÍm, Že by
se tam jiné naše r'ěci, kdyby se pÍeloŽily, objevily životnějšími a aktuálnějŠimi'
Snad až na dva nebo tl.i autory nejmodernější. Nenl tedy hlavnÍ chyba ve volbé
autora; chyba jest splše v principu. Francouzsk! duch jedinj mrlže věděti' ceáo
by v tu onu chvlli potňeboval' co mu mťrže dáti něco pro jeho vjvoj' clm zesili
nebo se obohatí; cizineo sebelépe informovanj nevi toho nikdy a neuhodne toho
nikdy, poněvadž nemrlŽe nikdy sestoupiti do kotle, v němž vÍe látka tr'orby zití.ojší'
tlo duševnÍ dílny, v níž se kuje tvar básnického zítŤku'

Francouzská literatura nenl tak soběBtačná a vjlučnťr, jak sc nám někdy líčí.
LiterárnÍ historik ví, že bylo mnoho cizich vlivú, které do ni intensivně zasáhl-v
a pozměnily určitfm zp sobem více méně její inspiraci, ráz, vltaz. Byly to ovšem
vlivy pouze velikfch národt1, kteŤÍ měli sr'ou literaturu vyhráněnou v pevnj typickf
ťttvar, tak ltalové, ŠpaněIé, Angličané, Němci a naposledy Rusové. Alo vždycky
iniciativa vyšla ne od cizincr1, n;fbrž od Francouzri. Francouzot'é, jejíclr literáti'
jej ich vztlělanci, pocíti l i  touhu dáti so oplodnit i  cizí krásou, oizim karakterem,
a proto pž.ekládal i  to, co jc v cizím jazyce rrpoutalo, napodobil i  to, obmě oval i ,
pŤizp sobovali si to, tvoŤili k toho poclobě. Di'íve neŽ obráti] pozornost na ruskou
literaturu soustavn]Ím svym kritickÝm dílem o jejím románě Níelchior de vogÚé'
mnoho desÍtileti pŤedtim pŤekládat z krásnÓ prÓzy ruské již novelista i\térimée.
kterého pÍitahovala k sobě někter:Ími estetickfnri r'lastnostmi blÍzkfmi jeho tvt1rčí
bytosti. Byrona nebo NÍooÍa nepropagoval ve Francii žádniy' kulturni ataŠé pÍi
vyslanectví, právě jako ne Tassa nebo Danta, Goetha nebo Hoffmanna.'.

Česl<á básnická l i teralrtra bude objevena pr.o intelektuálnou modernu pal|ížskou
teprvc ve chvíli, aŽ si někter;i vynikající |tancouzslt! básnÍk moderni znnriluje
z toho treb otroho dťrvodu někter.Ý. náš vynikající zjev brisnicky a dá se jím ine pi-
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