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A  u  nás? !

' Čtovot< se stydí mluviti zde o lyrice. Neboé neví _ po toli-kelfch a tak trapn11ich zkušenostech _ nemluví-li slepc m o bar-vách, nebo lituje alespoĎ, že nedal dňíve prozkourirat své po-
sIuchačstvo, netrpí-li básnick;fm daltonismem.

fan Jaroslav Bon: Edvanď Yoian

P. Bor cítívelmi dobňe jedinečnou charakterotvarnou síIu Vo.
janovu, jeho rižasně bezpečnou psychickou intuici, kterou pro-
paluje se k jádru figury básnické a tvoŤí ji odtud často organičtěji
a zákonněji, než dovedl sám básník a spisovatel. Pan Bor cíti,
že Vojan znač1 nou! stgl hereck!, styl, kterf vycházi od charak-
teru a docházi typu, styl, v němž realistická věrnost a pňesnost
clorrlstá píísné aelikosti a zdkonnosti, která dovede zalidnit nov1fmi
tvary labyrint naší hrudi. Pan Bor ciLi, Že ve Vojanovi dorostlo
naše herecťví své světovosti: jedinf Bassermann mriže s ním snad
clnes soupeŤiti co do geniálné intuice vnitňního charakt,erového
jádra a co do drislednosti a zákonnosti celkové koncepce, jíž
domgšlí a doslauuje nebo i píestauuje svou figuru. Vět,šina z toho
jest více méně jasna v někter;f ch chvílích p. Borovi, ale nedovede
posud nalézt bezesporné kritické theorie, kberá by objala a vy-
světlila tento zjev. Rozkládá umění p. Vojanovo do jeho složek,
nalézá mnohé pěkné pozorování detailové, upozorůuje na nejeden
rys Vojanrlv a správně jej hodnotí, ale organism jeho umělecké
osobnosti, stgl jeho skladbg mu uniká. Sem tam uzavírá do jedné
věty antinomie, které by ji musily roztŤíštit _ drlkaz, že nedo-
vedl vysledovat jev dosti hluboko, do jeho jeclnotn1ich koŤenri.

Krásné slovo Helloovo ''comprendre c'est égaler.. (pochopit,
toé vyrovnat se) jest pravdivější, než se leckomu zdá. Pochopit
nějakf velk1f zjev uměleck;f v celé jeho typické dokonalosLi
a ryzosti nenÍ možno, není-li kritik z téhož duševního t,ypu a ne*
dovede-li vyrrist t'něm _ alespol1 co do vnitŤních možností _



126 k téže v.]fšce. To jest jediná vnitÍní metoda, kterou se musi ŤídituměIec-krit,ik pňed velik;1im typick1im zjevám u*cr..r.y- ; ̂ ,a-kladní vada p. Borova jest vio*jz. ji posud 
" 

t";á;iípadě
nenalezl a neovládl.

K této kolísavosti arrehotovosti pť'ispívá značně i piíliš pestry,látanf.a neklidn styl autorriv, ktery rve a trhá své postŤehy,analogie a pŤirovnáni z rttzn!.ch dispárátních světťr 
" 

,t... elyk|qněii.i jednotněji psal, bude *u.it snažit se p. Bor i klidnějia hlouběji pozorovat a jemněji odvažovat;jeho ozdravení mohloby zcela dobÍe vyjít od tohoio bodu zdániivě jen 
""o;.r.""or'".Jest pravda, že tohoto. ozdravení bylo by treba i ,'.;.J"o*uz L. zv. pŤedních essayist ; u nás prevládá a".' t."tJ p..t"y,strakat1i' styl a bjvá pokládán za zvlášt,nÍ znak modernosti.Vpravdě nejde však o modernost, n brž jen o mÓdnost velmipošetilou a-pomíjivou, Takto psávali 

"cr.t.ri 
mladí 

"utori 
v Ně-

T.:kY pŤed desiti, patnácti tety _ a vystonali se z toho: dnesjest styl ten v Německu moŽny již jen v provincii. o Francii,této zemi opravdové stylové traai"e 
" 

t.uttu.y, vribec,'.*Ň*;zde bylo a bude něco takového vždycky prostě nemožné. Tedyv tom směru Ieží ozdravení p. Borovo. i-p. Bo" pŤi dobré v lia snaze mťtže je nalézt: má k tomu i vědomost,i i vlohu. 
-

Bichand JeÍteries: Pňíhody mého srdee

Kniha vzácné hodnoty byla v těcht,o dnech pŤivtělena naši

literatuŤe. Kniha, jejíž pověst, tÍebas již evropská, neodpovídá

posud plně její vniirni hodnotě, která jest prostě v.1isostná sv1fm

Llud..,,. Jefferiesovu Story of my heart - česk1f pňeklad velmi

nev stižně píše ,,PŤíhody..: pňíhoda jest cosi vnějškového a ne-

odplvídá ''it.t".ít rázu knihy JeÍferiesovy tak zcela vnitŤnímu

a bezdějovému - objevila moderním literárním kruhrlm pev-

rrinsk;im snad až krásná studie Ellen Keyové, otištěná německy

po p",,e v t deníku Die ZeiL, později ve svazku Essays u Fischera

v Berlíně 1899. ostatně i Angličanrim jest znám Jefferies spíše

iako malíŤ pňírody - pravda, malíŤ rižasně jemné intuice a kou-

zelně měkkého slova - než jako autor této krásné rytmické

hymny v prÓze, hymny na mohutnost té tajemné síly, které

.uto. i.,' nerad rika duše a již by raději jmenoval Psyché a již

náleží nám teprve vlastně objeviti, neboé JefÍeries sám na konec

své myšlenkovo básně pÍiznává si, Že ,,neví posud nic, že není

ještě ani na počátku...
Hymnem na nesmírnost pňíštích možnostÍ a zqfšeného du-

ševního i tělesného života jest kniha Jefferiesova, kniha duševní

odvahy, byla-li kdy která. Básník ciL|, že jsme posud ne dále neŽ

u p..,.,i.h písmen ábecedy kulturní, Že za dvanáct tisíc let byly

vysloveny-první tÍi ubohé ideje, že Myšlenka má-možnosti,

o nichž .. lid.- posud nesnilo. Jeho touha po nesmrtelnosti není

mnohem víc než hrub1/m obrazem pro tuto plnost života, kterou

by chtěl píti, pro tuio nenasytnost moŽností, torem a metod,




