
Dílo Rornaina Rollanda v Československu

Bylo to myslím v roce 1908, kdy mi padl do rukou jeden
svazek slavného románu Romaina Rollanda; byla to Antoinett,a
v Čtrndctídenních sešitechnezapomenutelného Péguyho. okamžitě
jsem byl hluboce dojat tímto urněním tak stňízliv m, tak pťrso-
biv1fm a t,ak lidsk1im, které mě upomínalo na největšÍ modernÍ
romanopisce: takového Kellera, takového Tolstého. Jaké bo-
hatství v kresbě lidí, nejsilnějších citri, roďinného života, každo-
denní obětavosti tak prosté a tak vzdálené vší okázalosti je
v této tragické ir1yle... Co možná nejdňíve jsem si opatŤil
ostatní zpěvy tohoto eposu v prÓze - záměrně používám těchto
termínri, protože vyjadiují nejvjlstižněji mou esLetickou myšlen-
ku _ a brzy jsem byl s to posoudit jeho rozpětí: tÓn, cíl,
komposici, styl. Bylo to pro mne svého druhu zjevení.

My mladí čeští spisovatelé jsme brzy naslouchali Francii,
která piicházela. Péguy, Claudel, Suarěs, každJr v jiném smyslu,
se dělili o naši lásku a náš obdiv, aniž však dovedli uhasit naši
Ž1ze po nové koncepci umění, které by bylo zároveř bližší
Životu i monumentálnější, než bylo umění, které odcháze|o.
A tu pŤicházi z Francie díIo, které se tak má|o podobá těm, na
něž jsme byli zvyklí: dílúm neduživ1im, huben;fm, vyumělko-
vanym, subtilním a krátkodech m. Jan Kryštof byl ze zce|a
jiného těsta: robustní obr žijící ve čtyňech zemích nejvíce zri-
častněn1ich na moderní civilisaci, nosící ve svém niťru, jakJ'si
druh;f Faust, osud celého dnešního lidstva, tvrirce noqfch hudeb-
ních tÓnin, v nichž jsem slyšel vzlykat i jásat píseů pŤicházejících



181BE rtoletÍ. .. Byl to román života takového, jak jsem jeJ nedávno
chápal: Ťeka myšlenek, činri, citri, snah, vjemr1, živel. SpÍš
pŤíroda než umělecké dílo, získávající poesií sympatie a lásky
duše nejnepŤístupnější a podmariující si je svouvnitŤníhudbou.' .
Stal jsem se horliv1fm ,,rollandovcem.., získávajícím nové stou-
pence; měl jsem veÍejnou pŤednášku o Janu Rrgšto|ouí, kde jsem
vychválil jeho komposici tak odlišnou od akademickfch recept ,
objímající lidsk}i život v celé jeho šíŤi a v celé jeho složitosti,
novf epick;i styl, zároveů symbolick1i i realistick1i, a kde jsem
naléhavě požadoval jeho pŤeklad do češtiny. . . Dal na sebe čekat,
ale jakmile byl rikolsplněn, bylvlivrománu Romaina Rollandana
české obecenstvo neobyčejnf a den ze dne poroste. Ačkoli je cena
českfch knih tvoňících Rollandriv román značně vysoká, prodalo
se jich 8 000 vftisk , množstvÍ to vskutku pozoruhodné vzhledem
k počtu čtenáňrl, rovnajícímu se dvacetině celkového počtu
čtenáňr1 francouzsk1fch. Ponechme stranou projevy české lite.
rární kritiky, která ve své většině zristala za svfm vznešen1im
posláním, však jsou k disposici mínění jinak seriosní, aby do-
svědčila hodnotu díla Romaina Rollanda, protože pŤicházcjí od
čtenáňrl a věrně zrcadlí zprisob vlivu románu na jejich nej.
vnitňnější byt,ost.

Mám pŤed sebou svědectví prostfch čtenáŤrl, pŤekypující
nadšením nad románem Romaina Rollanda, kterf jim pŤinesl ve
dnech tlzlrosti a morálnÍ mdloby pomoc jako krásnf a hrdf sen,
kterf není nikdy ochoten smlouvat se s nízkostmi života. V mnoha
pňípadech byl Jan Kryštof v Československu nejrlčinnějším, byí
i neznám m spolupracovníkem na díle morálnÍ obrody v smut.
nfch dnech světové války i v dobách někdy nesmírně žalostnfch,
které po nich následovaly, protože tato kniha znovu učila víŤg
v nedotknutelnost vnitŤního života a v jeho nepfemožitelnou
nadŤazenost.

Jakmile byla hráz prolomena, následovaly pŤekladydalších knih
Romaina Rollanda. Slečna Kalašová, ušIechtilá propagátorka
díla Maurice Maeterlincka, pŤipravila znamenitf pĎeklad životo-
pisri Tolsíiho, Beelhouena a Míchelangela, které často našly cestu

k srdci samotného lidu. Na popud svého vynikajícího umělec-
kého Ťeditele režiséra Hilara hrálo pražské české divadlo drama
Danton, v němž cele uplatnilo vroucí životní styl. Poslední léta
nám dala pŤeklady dvou románrl navzájem značně odlišnfch,
Colase Breugnona a Clérambaulta, a seznámila čtenáŤe a stále
četnější obdivovatele našeho básníka s jinfmi strunami jeho
lyry: v dobrém člověku z Clamecy slyšíme zaznivat současně
cosi z rabelaisovské veselosti i z Voltairovy ironie; v martyriu
rrenávisti a rozpoutané hlouposti ve dnech světové války slyším
zaznivat ohlas persekucí namíŤen ch proti autorovi. . .

Zatím co píšu tyto ňádky, dovídánl se o pňekladu Gandhiho,
kter je současně portrétem hrdiny Ducha a evangeliem ne-
násilí, poselstvím duše Dálného v1i'chodu Evropě sklíčené svfm
krvav m materialismem, knihou básníka znásobeného myslite.
lem, pro něhož již duše národri nemají tajemství; a pokud vím,
pňipravuje se pŤeklad okouzlené duše, kLerá prodlouží rytmy
morální a sociální revoluce' jak tomu bylo již v JanuKrgšto|oui,
zapalujíc tentokrát ženskou duši melodiemi hrdosti a krásy
zcela vfjimečné. Mezi českfmi pňeklady chybí už jen Nad ufauou,
krásná kniha o boji za nové lidstvo a za jeho nejvyšší a nejčistší
morálku. . . Douťejme, že tato kniha, která spojuje tolik morální
krásy se zájmem o historickf dokument prvého Ťádu, nedá na
sebe čekat.

Když také v květnu minulého roku navštívil Romain Rolland
v doprovodu své sympatické sestry Prahu, nebylo jeho jméno

široké veŤejnosti neznámo. Naopak: všem, kdo dovedou číst,
i prost m lidem, Ťíkalo toto jméno, že mají co činit nejen s člo-
věkem velkého talentu a velké hodnoty básnické a literární, nfbrž
i s člověkem nezlomného charakteru, kter]|' by nedovedl zradit
věc, jakmile o ní usoudil, že slouží pravdě.

V Československu' v malém státě stňední Evropy, kterf vděčí
za svou existenci diplomatick m v sledkrlm světové války,
hrozí pŤirozeně nebezpečí jistého špatného nacionalismu, ba
dokonce imperialismu: Zprisobem někdy dosti hrubfm se tam
pŤíliš vysoko cení materiální síla a dosti naivně se věŤí v samo-



spasitelnost státu. Modloslužebničí se i státu, i národu, kterf jej
tvoŤí a Ťídí; pňíliš často se zapomíná, že cílem státu musí bft
osvobození, a nikoli zotročení lidské duše. Jak nepŤát za takovfch
okolností dílu Romaina Rollanda rispěch co největší!

Hilarovy boie dlvadelní

Dvěma knihami essayistickfmi, Boji proti včerejšku a odlo.
Ženfmi maskami zárove vydan1imi, pňipomněl se Hjlar lite-

rární veŤejnosti po delší době jako umělec slovesn;i. Druhá z nich
jest Hilarova minulost, první jeho pŤítomnost. Druhá samo-

ričelné artistní portréty, vyhrocené olye.5''e v ironickou bl.as-

fémii Života, stavěné dialekticky na některém protikladu; první

rivahy místy rázu až didaktického, poučující, vysvětlující, pňe-

svědjující, vycházejícÍ z uměleckého pŤesvědčení a nutící k umě-

lecké zodpovědnosti co nejpňísnější. Druhá kniha od literárního

artisty ..,ětši''oo o literárních artistech, dílo čiŤe literární a místy

i literátske; první živé vášnivé slovo, které doprovází tvrirči

činnebopŤipravujejehostezky.Druhá l i terárníbibe lot;první
kus dějin 

" 
.ntej nechtěj kus bolestného a vášnivého života.

DruÍrou knihou legitimuje se Hilar jako člen skupiny Moderní

revue; o básnících totroto kruhu a pak o francouzs\ich symbo-

listech z kruhu Mercure de France jedná většina jejích statí. Má

všecky znaky tohoto směru a pŤímo nejosudnější z nich: hyperin-

fulektlalism. Intelekt je jistě v umění jako v životě věc vzácná

a pfímo nezbytná, které není nikdy dosti; ale za jedné podmínky:

že slouží životu, že není jeho poslední cil a ričel, nj'brž jeho pro-

stŤedek a cesta k němu. Nuže, tito hyperintelektuálové všichni

naopak modloslužebničili intelektu - pŤi čemž velmi čas-to ne-

šlo ani o intelekt skutečnlf, n;fbrž talmov a náhražkovf. Všichni

byli posedlí jakfmsi ideálem dokonalosti, kterf si odvodili

z určitych, .'5'tuo''y.t' a často rizkfch knih; a ten vztfčili jak.o
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