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PŤekladová literatura nás pÍímo zaplavuje a dáví. Nejsem
proti pňeklad m, rozumi se mi samo sebou, že jsou nutností pro
každjl zdrav1i národ a pro kaŽdou zdravou literaturu. Žaang
národ a žádná literatura nemriže žít jen ze sebe a sebou, ne-
mŮže Žit v bezvzduší riplného a naprostého separatismu. Všecko'
co žije, žije v jistém prostňedí, Lim, že si asimiluje z něho některé
Iátky a zpracuje je po svém a pro sebe. JeLotyž dvojit1i proces
a princip, na němž je založeno d;fchání a cel organick1i život
vribec. PŤeklady mají v1iznam a velk;f vyznam pro literaturu,
ale jen pod tou podmínkou, že podávají živly a látly, jež si m že
pŤipodobiti a dáIe zpracovati, tedy že jsou žiuné. A aby byly
živné, k t,omu je pňedem tňeba, aby byly cenné, hodnotné,
opravdu život,né, aby se pňekládala jen díla skut,ečně básrrická
a umělecká, která zavírají v sobě určitou hodnotu krásy, síly
a živoťa a která proto již mohou prisobit plodně v život lifurátury,
množit ho, stupĎovat a prolínat sqfm ohněm. Je k tomu tňeba
nepopíratelně mnoho kritického talentu a znalostí, vědět, co pť.e-
kládat a kdg pňekládat. U nás většinou pňekládá se nyní mnoho
nehodnotného a mnoho nevčasného, věcimenšího qfznamu, kdy
nejsou pŤeloženy věci daleko větší, nebo věci pouze ktrriosní
a mÓdní, které nemohou mít zájem neŽ pro určitou literární ka-
pličku nebo církvičku, věci docela speciálni a efemerní, kdy
veliké zásobárny kult,ury a života jsou nám posud zavŤeny.

PotÍebou a znamenit1fm darem je pŤeklad prvních dvou veli.
k1fch románovych prací, jež jsem napsal v čelo svého referátu.
oba dva romány, Flaubertrlv i Stendhalr1v, jsou základní pilíŤe,
na něž je opiena celá budova literatury francouzské, díla syn-
tetická, která objímají v sobě celou jednu část lidského cít,ění
a nazírání, cel]il typ kultury duševní a literární proud. Z Flau.
berta máme již pňeloženo až na hoŤkf satirick;i román ,,Bouvard
a Pécuchet.. a komedii ,,Candidat.. všecko, zajímav1f a bohat;i
profil Stendhalúv prochází teprv česk1im slovem. Nelzesimyslit'
hned tak dokonal;ich protichťrclcri, jako byli celfm sv1im du.
ševním ustrojením St,endhal a Flaubert, a pňece oba jsou po-
kládáni za pňedchťrdce naturalismu a za zakladatele moderního
románu analytického a psychologického! Zde je nejlépe vidět,
jaká hrubost a nepňesnost je v těch pňihradách poetiky a lite-
rárních termin , které smetají na jednu kupu duchy tak dispa.
rátní a osudy tak rriznorodé.

Stendhal je v hlavní struktuňe svého ducha člověk osmnác-
tého století, člověk ,,ancien régimu... tŤeba zbožĎoval Napoleona.
Duch stŤízliv;i, rozumov , racionalista a psychologick1f anekdo-
táŤ osmnáctého věku, duch, jemuž jasnost hlavy šla píede vším
a nade vše. osmnácté století je jen epigon ,,Renaissance..,
a Stendhal je jím také. Je jím tou láskou k ltalii, kde ,,lidská
rostlina kvete nejsilněji.,, je jím tou vášnivou láskou k činu
a k dobrodružné odvaze, tím zbožněním energie, tou ethikou

,,jenseits vonGut und BÓse.., tou nenávistí kňeséanství, odŤíkáni
a sentimentality, tou láskou ke všemu běžnému, kŤehlrému, jas-
nému i trochu hravému, je jím pŤedem intelektuálnou jemností
a rozkošnictvím kriticismu, jenž docela nic nevadí vášnivosti
a energii vrile _ všecko rysy, kt,eré tolik okouzlily Nietzscheho,
jenž utílral z mlžného severního wagnerovského romantismu
k suché zemi světla a síly, harmonie a jemnosti a jenž ji pozdravil
v tomto jejím synu, Stendhalovi. Stendhal je podstatně člověk
Jihu. Má všecky jeho charakteristické znaky: tak pňedem tu
jasnott logickou pŤesnost vjlrazu a postŤehu, tu rozumovotr



232 a světlou linii intelektu, tu celou stňízlivost i vášnivost zároverl,
tak originálně, takže se neruší, n1ibrž stupůují. Psychologie jeho
je psychologie jemné analysy, plného sebevědomí a rimyslu,
kt,eré nezeslabují, nybrž stupťrují čin a energii. Zprisob jeho ryjbv
je drobn1i, každá čára jasně a jemně vyleptána, všecko stŤízlivč
šedé a rozumově určité. Jeho lidé jsou docela vědomí sebe i ve
vášni, jejich int,elekt neni nikdy zakalen d;imem stoupajícím
z hut,i srdce, jejich vťrle nikdy nepodlomena omdlévající a široko
se rozlévající citovostí. Jsou to vcelku exempláňe vyššího typu,
dobrodruhové s krásnfmi bíl;.imi čely myslitelrl a nervov;ima
rukama umělc , chladní i žhaví zároveů, ostÍe myslící a lehce
cítící, kt,eňí upomínají v mnohém na své praotce ze šestnáctého
věku v Italii, současně i kruté i jemné, pruŽné a nerozlomitelné,
hned bohaty"y a hned ničemy. Takové jsou t,ypy Stendhalovy,
takoq1i je i jeho rek v románu ,,Červeny a čern;i.., Sorel. Stend-
halovi scházela jen větší, právě umělecká a básnická síla, by
dovedl tento typ zpňítomnit a sugerovat nám nev;Ívratně a cele,
uložit ho nejen našemu intelektu, ale i našemu srdci a nervrim'
Ale sugestivná obrazotvornost je nejslabší stránkou St,enďha-
lovou. Psal své romány suše, stňízlivě, ,,jako občansky zákoník..,
jak sám ňekl o druhém svém románě ,,Chartreuse de Parme...
Mají krásně a bystňe ryté linie, ale schází jim podmaniv1f kolo-
rit, ta specificky básnická vrině, která podmaĎuje srdce, i kdyŽ
se vzpouzí rozum' a nevyvane ani po letech. Prot,o Stendhalovy
romány zaujímají dnes daleko víc náš intelekť než vlast,ní naši
duši a srdce. Čtete mnoho jemn;|rch a bohatjrch pozorování, hlu.
boké a silné pohledy se otvírají do duší, které jsou pitvány ve
sv1fch složkách a rozebírány ve svém hybném stroji, ale to všecko
t;fká se spíše vašeho ducha a vtipu, než vašeho citového a právě
lidského centra. Na autorovi leží kletba všech v1ilučn;ilch ana-
lytik a logikri, všech, kdož chtěli pňíliš jasně vidět pod pŤíliš
jasn;imi mikroskopy v pňiliš jasném světle: vzbuzuji vášně inte-
lektu, ale ne srdce. Mrižete je s velikou vášni studovat a pitvat,
ale tíže již _ milovat.

Flaubert je prav1r protinožec Stendhalriv, a nenávist, jiŽ mu

věnoval, byla dobie odr1vodněna: byly to duše rťrzného plemene'

Stendhal je duch jižní, Flaubert podsťatně severní. Stendhal

epigon renaissance, klasik a logik - Flaubert romantik celou

bytostí, básník bolesLné a umučené duše (pňes všecko, co si na-

mlouval o objektivném intelektu v umění), malíň a hudebník

slova' srdce roztoužené a zrazeÍLé1 které si zvolna po léta stavělo

krásn;í mramorovy náhrobek pychy a chladu' Pňes všecku chtě-

nou a rimyslnou objektivnost a racionálnost, jež byla jen mas.

kou jeho veliké cudnosti umělecké, je Flaubert básník touhy

a oklamání, nihilistického klamu jevri, marné a zoufalé hry

Majina závoje, kterf je jen pára a d m. Ud;ichanjl a marn;i,
bezqisledn1i hon za tančícími svťrdnymi a lákaq|'mi chimérami,
zrádn;i. klam a otráven:i vír, to je podložen1ir sujet všech prací
Flaubertoqich, aé je to román malující společnost v polovici na-
šeho věku, sociální pŤevrat a marné rozpětí revolučního roku
v PaŤíži, aé fantomy a vise děsící poustevníka v Thebaidě, skvělé
a vonné závoje pŤehozené pŤes jednu a tutéž šklebící se lebku
pochyb, Zmaru a zoufání. V ,,Sentimentální v;ichově.. je to roz-
čarování duše v podstatě romantické, silné touhou a crtem, slabé
vťrlí a energií, pŤíliš brzy vyčerpávající rozkoš a krásu z každého
jevu a pŤes všechna nová a nová opojení stále víc a více stŤízli-
vící ve svém jádŤe a hrající si nakonec vŽdy jen vzpomínkami
a dojmy místo reáln1imi skutečnostmi života. A vedle Moreau
pňítel-positivista stejně nakonec zpustošen;i a prázdn;Í vykládá,
že běh jeho za realitou byl st,ejně marn1i jako hon Bedňichťtv
za fantomem. oba pÓly lidství jsou objaty v tomto románě
Flaubertově a oběma vloŽena do duše táž hoŤkost a zoufalost
nicoty.

A tento nihilista, jenž nevěňil nakonec v nic, ani v realitu
a její exist,enci, věňil v - krásnou větu. Ve větu stavěnou jako

celek, tesanou jako krásná Socha' ve větu, jež žlje sama pro sebe
svťrj absolutní život harmonie, síly a krásy a pňežije v této své
věčné nezměnitelnosti ]idi i města. Tomuto básníku iluse a klamu



234 bylo tŤeba absolutní krásy, krásy docela konkretné, určité a ne.
měnné, do nlž by mohl zavŤít jako do nerozborné hrobky svou
lítost i žal oklamaného snivce, kter našel svět pŤíliš bídn a ni-
cotn1i vedle svfch krásn1ich snri. A odtud jeho houževnatá, ne-
rimorná a nikdy neukojená potŤeba a snaha vět ,,rytmovan;fch
jako verš a pňesn1ich jako ňeč vědy.., jak sám praví, odtud jeho
vášnivá láska stylu, pŤesného a pňece živého, nesouciho v sobě
Život věku a věkrl. A odtud jeho věty, které jako krásně pra-
cované fiÓly zavírají v sobě vrini cel1fch luk a lesťr, chovají esenci
a duši nejrozkošnějších a nejkŤehčích věcí, jež donášejí nezesla-
benou a nerozprchlou dětem a vnukrim _ díky tomu pevně
a krásně pracovanému obalu, jenž nepňipouští škodn1i vliv ná-
hody a neprridyšně objímá krásu formou zákona.

Básnická hlava zvláštního teskného kouzla je otto Ludwig.
Těžk melancholickjl stín zlé sudby leží na té jemně Íezané
a měkce dechnuté figuňe, kŤehké, poctivé a :iuzké pŤedevším.
V ottovi Ludwigovi je ztělesněn bolestn1i' osud epigona, kletba
toho, kdo pŤišel pozdě za ťrtvarem jedním a pŤíliš časně pŤed

tvarem noq/m. otto Ludwig narodil se a vyrostl ve stínu roz-
padávajícího se velikého starého romantického umění, zdědil
z něho smutn1f odkaz majestátního pláště jižjiž tlícího, nesmírné
sny a aspirace bortíci se vlády, a vedle toho dostal do vínku
osudnjl dar 'nové doby: kritickou jasnovidnost, analytickou
bystrost, prozíravou jasnost a pečlivou pozornost stŤízlivé pravdy.
Charakter jeho je podmíněn právě tímto prot,ikladem, z|ozvuk
jeho zni celou jeho byt,ostí a rozevírá se nakonec jako nepňekle-
nutelná trhlina a rozlamuje celou konstituci Ludwigovu.

Ludwigovo chtění směŤovalo k nejvyšším uměleck;i'm cílťrm:
velikif symbolick1i a ideov]i básník dramatu Friedrich Hebbel
jest jeho učitelem. Shakespeare mistrem a vzorem. o velikém
uměni závratn1ich typri a grandiosně sklenutjrch charakLerri sní
básnÍk, ale cítí zároveĎ, že jsou již vyházeny tybo šachty do pŤí-
rody a Života, že vynesena z nich již vzácná ruda pŤedchridci
a nám, epigonrlm, že zb!,vá jen paběrkovat po nich, že pŤišla

doba malé, ale pečlivé práce detailové, kde jen veliká kullura

nrťrže nahradit, oč nás pŤipravila pŤíroda.
A odtud Ludwigrlv realismus, Dostal se k němu jako většína

jeho prťrkopntkri z nouzei byl oklaman! a ztazeny romantik.

odtud malá, láskyplně pozorovaná skutečnost, odtud drobno.

malba vnější i psychologická, odtud měkkjr opar nálady a lo-

kálntho tÓnu zavěšen nad pracemi Ludwigovj'mi. Mal1i, sevŤen;i
je rámec jeho prací, ale všecko, co do tohoto rámce vložil, je sama

láska a něha oka a oddanost a stesk srdce. To cítí se zvláště

v jeho prÓzách, z nichŽ stoji nejv1iš román Mezi nebem a zemí,
jemuž vyrovná se málokt,erá práce jemně nanášen1imi, čistě

a ryze dechnut1imi liniemi typri, tou bílou svátečností ruky

lrŤehké a bázlivé, jež rizkostně drží v ruce rydlo, které v zadrhlí-

nách sv1ich odráží bezděky tepot usťrašeného, vzedmutého, mezi

nadějí a bázní zavěšeného srdce'
Hťrňe bylo s dramaty, k nimž upírala se touha Ludwigova

a o jichž theorii napsal nám ve sqich Shakespearestudien Ťadu

poznámek, postňehri a inl,uicí nejjemnějších a nejprolínavějšich,
jež kdy byly cítěny. Zde rozbíjel se velik1i talent Ludwigriv
h]avně o tuto jeho kritickou rizkostlivost a sebemučeni ducha

pŤíliš theoreticky a analyticky založeného. Jeho rizkostlivá svě-

domitost a reflektivné sebemučení podr;|'vá a odplavuje každ

záměr, láme každ1i' napjat1i oblouk v le, dává klesnout zvednu-
tému meči odvahy a činu. Studiem Shakespeara postavil si

Ludwig tak vysokou theorii dramatu, že realisovat ji stalo se ne-

možno básnické síle jeho. CimbuŤí jeho snri byla vztyčena pŤíliš vy-

soko, tak vysoko, že ned'onesl tam luk jeho síly. Ludwig staví plány,

které opouští, činí rozvrhy, zrrichŽ zkomponuje několik scén, ale

k celku se nedostane. Samé náběhy ztazené v počátcích, samy
fragment a samy plán, kter;f zťrstal plánem na věky. oherl tvo-
i.ivosti vzplanul na chr'íle, ale záhy zalila ho zase šeď popela,
udusila sychravá mlha hamletovské atmosféry duševni. Není
hned t,ak bolestnějšího a trapnějšího divadla nad tento rozklad
mohutné duše hynoucí z vnitra zl:i,m jedem, jenž se vssál jeji
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bolestné a rizkostné srdce. Vidíte, že Ludwig umírá nemocí ryze
moderní: ned věrou v sebe, piíliš vyvinutou reflexí kritickou,
pŤíliš vysoko vztyčen;|rmi hrady snli, jež nemriže zlézt slabá jeho
noha. Celou kletbu pňechodného epigonství cítíte z t,ét,o smrti
tak do krajnosti poctivé a umělecké. Cítíte tu tragilru duše, jež
pÍišla pŤíliš pozdě, kdy určit1f stil byl vyloupen, a kt,erá si tent,o
ripadek uvědomila do posledního nervu a tak horečně se vzpjala
za jeho pŤeklenutím. Cítíte tu bídu analytické sebemučivé ne.
drivěry, reflektivného špehounství stíhajícího krok za krokem
každf pohyb tvoňivé síly a podlamujícÍho ji právě touto ho-
rečkou zvědavosti a vidíte zjev t,ypick1il a pĚíznačn;f právě mo-
dernímu umění, chorobu specificky novou' jež nebyla známa
umělcrim starym, kteŤí st,áli k pňedmětu svému v poměru daleko
naivnějším a spontánnějším a kteňí netrpěli tímto rozporem mezi
vrilí a silou, záměrem a ned věrou, kritic]rou paralysou ochro-
mující jich rozběh. Ludwig je tu druhem mladšího Goncourta,
jenž umňel také podstatně zoufáním uměleckym, ztazen v jádÍe
své touhy a stráven ve víŤe ve Svou sílu' -

Z némeckého dramatika Hauptmanna pĚinesla ,,Vzdělávací
bibliotéka.. ponurou dramatickou fresku sociálního zoufalství
a boje, která nemá sice té prolínavé jimavé psychologie stesku
a marnosti' jak ji známe z osaměIgch duší, ale zato expansi
vnějška, elementárnÓst základních pudri a vášní, jich qibušn1i
tňaskav;1i oheř, nakupenou masivnou sílu. Není tu jemn;fch od.
sťínli a pňelétav;fch náladov;fch stínri dušemalebn1ilch, neni tu
intuice v stavy duše a rodící se stesk a touhu srdce novych krysta.
lisujících se rist,rojí pŤejemného typu zítňka - je tu ale silná ryjba
hlav celistqich a určit1ich, mistrovské ovládání masy nakupené
a sehnané pod jedním obecn}im, základním a opravdu sociálním
motorem' veliká široká malba vzbouňeného lidského hladu, bídy
a pokoňení _ rozpoutané vlnobití základních a nejprinritivněj-
ších elementri společenského bytu. Není tu komposice uměle vy-
pracované a na individuum sestňeděné, je to pokus o drama hro-
mady, široce rozlit1f pŤíboj lidské síly a hrrizy. Bylo by to drama

chaotické, neb; t té krásné, ostňe ňezané pŤesnosti hlav a toho zá- 237

kladního, strašlivě pravdivého pozadí síly a hrrizy, z něhož
rostou a na němŽ žiji. -

Zcela jinde než naturalisticky těžk}' a poctiv1i Hauptmann
sLoji Henrg Macltag, autor u nás znám1ich ,,Anarchistri... Mac-
kay je podstatně autor dialektick;ir a thesov;Í, ethick;i a sociální
utopista, jemuž beletrie je jen prostňedkem k znázornění a de.
rrronstrování jeho thesí, názorťr a kritik společensk;ich. Vydava-
t,el a životopisec velikého theoretika egotismu, Maxe Stirnera,
hlásá po jeho vzoru individualismus' ale jak1i podstatn;i. rozdíl
je mezi individualismem Stirnerovym a Mackayovfm! U Stirnera
tvrd1f, realisticky, stňízlivě mužn a mužsk;il názor, u Mackaye
blouznivy idealismus, naivní mladick1f optimismus a jinošské
blouznění a d věra, všecko city a názory, proti nimž právě se
sbaví autor ,,Jedince a jeho majetku... Rek Mackay v, kter;i'
myslí, že proti mě]kosti a prázdnotě života asekuruje vo]ná láska
s vzájemn1im slibem, že se manželé rozejdou, jakmile budou cítit
ochladnutí sv;ilch citri, je tak naivně dětinsk;i, že by ho St,irner
nepňijal nikdy za vyznavače svého muŽského, jak vyslovně sám
ňíká, ideálu. Individualismus Mackayriv je tu prostě naivni
rouSseauovské b]ouznění, které vidí člověka od základu dobrého
a k tomu prrihledného jako stroj pod sklem. odtud ta víra, že
všecko se Ťeší dohodnutím ve volnosti, odtud ten dětinsk1i pŤímo
optimismus, kter;i v naivnosti nevidí temné propasti a děsiqf,
klidnému vědomi ukryt;i, nevypočitateln1i, pod hladinou duše
skryt;i vír, kter1i. mťrže se náhle otevňít a smete a pohltí všecky
ty tňíšéky rozumu a dobré vrile plující na hladině'

Mackay je však pňi vší té povrchnosti dobr1i demonstrátor
a bystr1i kritik star;fch lživ;ich institucí, tedy v tomto pňípadě
starého konvenčního manželství. Tato negat,ivni část knihy je
rozhodně šéastnější neŽ naivní positivní její Ťešení a není bez
vtipu a bodavé ironie, k|erá se zatíná opravdu do živého.




