
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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