
1 1 8 komposice ve vyšším ideovém smysle slova, nemá ani té veliké zá-
konné nutnost,i ve svém qfvoji, která jest právě tragickou inspi-
rací díla. Sanin jest, syrová, nezorganisovaná, fragment,árná práce:
cosi jako zl;7 sen, mrira. Není tu pevného bodu, na nějž bylo by
díIo ustÍeděno; figury lidské potácejí se v něm, Ťítí se na sebe, vy-
nikají z mlhy a zapadaji hned do ní _ rit,ržky, fragmenty osudri.
Skoro nikde neopisují zde lidé cel;y'ch, typick;ich, zákonnych drah
životnÍch. CeI; román prisobí dojmem, jako by byl jen rozsáhlou
episodou nějakého většího celku, episodou, která čeká teprve
plného vysvětlení tim, že bude podÍaděna něja ké čIenitěj ší sta vbě'

Stejn;t uměleclr;f nihilism padá na tebe svou syrou mlhou
i z obou prací, lrteré piinášÍ naše kniha pŤekladová. Tyto práce
jsou označeny na titulním listě jako ,,novely.., ale svrchovanfm
neprávem' Novela žádá komposice na píď promyšIené a vymě-
Ťené, žádá lidí, kteŤí svá slova i činy zrovna pointují _ tak
vědomě, jasně a ričelně cít,í, myslí a jedrrají. A práce Arcybaše-
vovy nejsou u bec komponouring, nemaji vťrbec umělecké Íormy
ve vyššÍm smysle slova. Jsou to zase fragmenty lidsk1fch osudr!,
jakoby obšírné skizzy a studie k nějak1im většÍm dílrim.

Síla Arcybaševova jest v intensitě okamžikouého uidění; jest
Lo impresionista, u něhož jevy na tebe pňímo se ňíbí jako rozptflen11i
mrak atomri, neobyčejně živě a ritočně, ale bez závažnější a zá-
konnější drislednosti, než kolik jí má smyslov;f dojem'

Jest to syrá poesie fatalismu, lidí málo uvědomělych, zlá-
lran1ich, zklaman11ich a podveden1ich; syrá a v bušná poesie
nevypočítateln1fch náhod, zločinri, tupě a v opilství páchan1/ch,
společensk;|'ch pŤevratri a bouŤí; poesie temná, žalostná a jedno-
st,runná; syrá a mátožná, nyvá a rozryvná; intensivní, ale
krátkodechá a monotonní. Poesie zl1fch chaotick]fch mučivych
hr z, poesie plazivého d;17mu, kter]i zavaluje churavé, vyčerpané
mozky. Člověk není v koncepci Arcybaševově mnohem víc než
slepou loutkou jakjchsi temn1fch, z|ych a záhadně bezesmysl.
n ch sil, které s ním tropí stále t11;ž surov1il žert. Život, není tu cal-
deronsk;fm snem' posvěcen;im ričelností a krásou, nybrž tísnivou
a umrtvujícÍ m rou. A již u Gorkého bylo tomu v podstatě tak.

I)avorin TrsÍeniak : DokonalÝ uěiÚel

Vyznám se bez mučení, že pedagogické publikace brávám do

rukou s jakousi nedrivěrou, zaviněnou mnohopisálstvím, které

více neŽ ta. ii ' 'd. ňádí na tomto poli. S tímto pocitem otevňel

jsem i kníŽku chorvatského učitele, ale záhy byla má ned věra

vy,,rácena; záhy viděl jsem, že mám pŤed sebou práci milého,

vzdělaného člor'ěka a nadšeného vychovatele, ducha volného,

statečného a opravdu myslivého, kterf vyhfbá se z vrozené

slušnosti rutině a frázi a neŤíká než to, co opravdu promyslil

a procítil, vyzkoušel a si vydobyl. Knížka p. Trstenjakova jest

1aiysi odkaz starého učitele mladším druhrim a pŤátelrim; jest

io iri".l,,""et krátk1ich kapitolek o rťrzn;fch problémech a otáz-

l<ách vychovatelství, vyučování veŤejného, školy, učitelova ži.

vota soukromého i veŤejného, lrteré pňečte s chutí každ1f vzrlě-

lan;i člověk, i neodborník. Mně bylo zvláště milé, že p. Trstenjak

oceriuje náležitě pňi v1ilchově stránky iracionálné a intuitivné;

že pokládá pedagogiku za umění, které žádá zvláštniho talentu

a instinktu že ciLi prisobení člověka v člověku jako cosi mysLe.

riosního a posvěceného, jako cosi bezprostÍedného a iracionál-

ného, co u''ita každému vědeckému zevšeobecůování; že žáďá

od učitele, aby pťrsobil více svou osobností než sv11irn věděním

a obracel se na cit a vrili chovancovu že ve volnosti vidí vlastní

ctick1i piedpoklad a samu životnou podmínku školy a v1irchovy.

Rozuml se, že co praví pan Trstenjak, není často než parafrází

veliklich myslitehi, od Platona d'o Rousseaua, Kanta, Goetha

a Nietzscheho; kapitola Učitel-umělec pť.imyká se na pŤ. místy



velmi těsně ke knize Rudolfa Lehmanna Erziehung und Erzieher
atd. Ale to nevadí; všichni tito autoÍi jsou p. Trstenjakem oprav.
du stráveni, pňešIi mu v krev, myslí a cítí jejich bojovnou op.".,,-
dovostí a vroucností a sám mnohde svou zkušeností podepirá
a dokládá jejich slovo a myšlenku.

Knížka tato zasloužila si pečlivějšího pňekladu, než je pŤeklad
tento, kter nevyhovuje ani požadavk m nejprimitivněj8im. Na
str.32 čte se:,,ve sv}Ích ozdobách i  odznakách..;o stránku dále:
,,dlouho trvalo, než kočka zkrotla, kdežto jeji mladé jsou ihned
krotké.. atd. Takov1tch chyb dovede se dnes pŤece vyvarovat
již kdekdo.

lleciÚaění večer Bezruěriv ve spoleěenském
klubu Slavii

Pňed několika dny bylo recitováno ve Slavii z rukopisu několik
nov1fch básní Bezručov1i'ch, které vyjdou _ doufejme, že jižbrzy
- v riplném vydánÍ jeho Slezskgch pisní, jež pňipravuje pro naše
mladé sdruženi bibliofilské jako první spolkovou publikaci knižní
dekoratér p. Preissig. Čisla byla téhož rázu a téže hodnoty
i rirovně, jak známe ji ze starší tvorby Bezručovy: písně a častěji
ještě balady zahrané na struně vzdoru, odboje, spravedlivé
vzpoury a msty za pozurážené právo a pošlapané lidstvÍ, noty
srázné a dramaticky tvrdé, mnohde sukovité, ale vždy krásné
ve smyslu charakternosti a typičnosti. Slovem: starf Bezruč _
Bezruč staré, neslábnoucí síly a dobrého starého zrna, cosi, co
poví znatelrlm a milovnÍkrim tohoto básníka-muže vice neŽ re-
feráty a rozbory sebedelšÍ.

Verše Bezručovy byly recitovány dvěma vynikajícími silami
Národního divadla jistě s nejlepší vr1lí a s opravdov m zanícením,
ale s uměleckfm zdarem _ pokud jde o mne a několik poslu-
chačri, kteŤí o tom se mnou hovoňili _ ne bezespornfm. A tu
jest pŤíčina zamysliti se o recitačním stylu nebo lépe: recitační
bezestglouosti, j|ž trpi alespoů lidé, kteÍí mají hlubší a organič-
tější vztahy k poesii, než jaké jsou prriměrem. Nedorozumění
Jest podporováno u nás hlavně tim, že básník - tv rce sv;ich
verš _ recituje je veňejně velmi zŤÍdka, snad nikdy. Komu
dostalo se někdy štěstí, že slyšel opravdového básníka recitovati
své verše, _ a kdo navštíví na delšl dobu aé Berlín, aé PaŤíž,
toho nemriže tato radost pňi trochu pozornosti a zájmu o věc

121




