
76 nejlépe piekladem Ěaclv v1'bran1íclr studií o jednotliv;icir epochách trměleckfclr,

iťl't' 
není naděje, Že nám dí v clolrledné době někcio votsi ptvoani práci z tohoto

Jean Moréas

zerrrĚel v Paňíži 30. bíezna 541'etir; naroclil se v Át}rénách jako Papodiamantopulos,
žil však od jirrošství.v PaÍiži a měl pro čistotu a kouzlo francorrzJké tradice lyrické
mrrohenr větš-í smysl ncž Ťada báslríkri Irarozen clr ve Francii. Moréasem odchází
básník ne širok;i ani molrutnÝ,.ale ryzí, korizelt1v a typick., duclr, kter;í zachránil
do svého díla mnoho z nejopojnější sladkosti minulí]ch věk . Moréas stedoval od
stŤedověkÝch počátk poesie francouzské její kl-ikaty rneandrovitj tolr, vnikal s ne.
všední ]áskou a s nevšední jntuicí do tajti jejÍho v1'r;oje a .,5,.ooná.1,o,l se s ním ]<on.
kretně básnicky.i .ŠI' tvorbou stejně'práziravoo u, ..ká",'i,,ou jako sladkou a od.danou' Ly'rii<a jeho objímá tŤi svazk;r; prvn i svazek, Prentiěres poéšies,o|lsahuje cleka.
dentně symbolické S1'rty a Ifuntilény (z nichž pi.elrláclal u nas Vrchlicky a kterépúsobily tímto meďiem i v naši mladší poesii, Jiroslava Kvapila a Jiiího I(aráska
ze Lvovic); druhri svazek jsott Poétnes ei silues (1386-1896), v nichž jsou shrnuty
knihy Le pélerirr passionné, Énone au clair visage, Ériiíiyt. ' šl,ou., dílo in.
spirace renesančně latinské; a tíeti Les stances, tiílá autorovy zralosti, subjektivní
i klasické, pÍísné i kouzelné, a jedna z nejkrásnějších básnick1-cJr knih francouzsk;ich,jejíž něliterá isla z statzou a pi'ejdou odkazeni na budoucrr"ost vedlo nejlepšího, co
napsali Rorrsard, André Chénier, Alfrccl de Vigny, l\Íusset a Victor Hugo. Ty.tobásně mal1ich rozměrri, pravidlem o osmi nebo dvanácti, nejvyše dvacíti verších,
mají nevšední sílu vyrazu i vaiti'níiro života, jedineěnou spornost. slova, jsou skrznaskrz prokreslené a zváŽené na nejiernnějších vazkach básnické citovosti i unrě.
leckého irrtelekt'u. Jest,.těžko cizinci,'aby siučini] správnou pieclstavuo rázu a síle
této poesie subjcl<tivní a osobnostní, a pŤece cudné' sevien3 a tJ,pické; toho, kdo
nrá jakousi lrriticliou obraznost, žáclárn, abv ,si pĚedstavil nejlepsÍho a nejstručněj.
šího Heina, ale Heina, ktery bv b1.l litnvné Ř"ke,o, ,,i" ,," Ňěi''""m, a, zcela máloromantíkenr' - tak získá nej.spíše jakousi tuclru o kouzlu Moréasoqí"h Staocí.
Euripidova Ifigenie inspirovaia }ÍorÓase k básnické paraftázi,velrni vJ"]né a velmi
vytazné, lrter:á b;lla hrána neiprve v oranži v Théjtre antique.r,..p.,o lg03 a roknato vprosinci v odéonrr. }Ioréas byl i mistrenr prÓzy' Jeho Í'*y.og.. et sentimentsjsou dílo pozorovatele Í.ilosofického i myslitele-uměice, aforist,ika ! rozkošného w.pravovatele a causeura.

Bj iirrustj erne Bj iirn son
zemÍel 26. dubna r. Pai'íži v 78. roce věku. Listy naše ocerrilv již RjÓrnsonovu mno.hostranrrou a vyra'znou osobnost, po rrizn ch strír,nkách a stoltecn, t'la.,.,o ;"t.o pori.tika, společetrs]rého mvslitele a refornráčo,:a i propagátora a hlasatele iaJ;i r,o-".
"il:í:h -1 ethiclrych, bojovníka za sprar,ccllnosi poltá.''-'i, ti'ítlní i národní; zkrátkapŤišel pÍi tonr jen btÍsni/;, kter!; byi piece o]rnisĚm všech tčchto paprskri a s.dcem

tohoto volkého enthusiasty a opt'inlist'y, stejně energiclrého jako houževnatého

a stejně vášnivého a bojovnélro jalio měl<kého. Bjornson bvl opravdov;i básník

íívotní e.'ergi" ve všech jejíclr tbrmách, básník veliké síly tvárnÓ; dovedl jíti vžd"vcky

ire stieclu siym velil<ym životním instinktem. Několika rysy dor'edl Za.chytit, cel.Ý

l.a.akte", v několika větách doveď vztyěiti celou osobnost pevnĎ na noby. Jeho

iido jsou aoti Ólor'ěka celého, kiepkého, toÓného; isou to lidé pohybu, ži-rota, světla,

* ool,'ého vzduchu, mouclt'í ne Ťečmi, ale celÝm habitem s.rym, svou existencí,

e:<cmplárností své síly a životní svěžesti. Jalro Gottfried Kelier b;'i i BjJrnso.n rozcrry

velk/básník zdravi á síly, vír.y r- pÍíroclu a v člověka, bílsník životníclr lrladri a spo-

leÓeiské družnosti, veliťj. cpik i velik'Í lyrik. l)cveďl r'noiiti so svÝmi koierry lrlu.

boko do roclné země, sestoupiti clo duše s.r'élro níroda: odbud pi.I svou sílu' svou

víru, svou nailěji, své jistoty, svťrj vyraz i své uměrlí. Jsou l.yrické básně od Bjijrn-

,o,'u, kt".é ." o;'.oo''u;í Rurnsovi: tolik mají zv]áštrrí zpěvné, kiepl<Ó logiky bás.

nické, tolik polroiovosti a pádnosti ve vyraze, tolik lehl<é}ro vzletu, toii]< kulbu života

i rntržné víry ve veliké velnrírnÓ jistot5.. První prozaicl<é príce BjÓrnsorrovv byiy

selské novely, pcloromantické, polorealistické práce jasrré fabulace a nrírné icleali

sace, stručné, plastické, s figurarni citlivr'mi a jímavymi pcd karakterrrí korou

drsnosti. To jesi Bjornson starélro st.vlu' Bjiirrrson bírsní]< místní]ro svérá,zu. Starého

stylu jest i i;d& dÍ;mat Bj(irnsonovych z let šedesát c]r a sedmdesít;ích, díia národ.

,,ost,,iho romantismu, vymluvná a ritoÓná, ale básnicky rrejednorr z'boží chatrnější.

BjÓrnson jako básnílr evropsky naroclil se v sedmdesítyclr letech.. odtucl počíná jelro

tvorba spáleěcns1<y kriticÉá a reformní, propagaÓní, ideová. Bj.lrnson cestuje pc

pevnině ivropské''studuje positivní a natura1stické filosofy anglické i francouzské'

štuarta Mi]la, Darwina, .ipe.'""ru, Taina; staré dogmatické kÍesťanství jeho taví se

a píelévá se v ohni Straussově a lienanově. Ilvropsk]i realism uměleck1,-,.vědeck}í.'

apotečensk]f pŤelévá se mocnymi vlnani do seversky chzemiazap|avuje je; doba a její

Áluvčí, Bra''.l"., volír, pobisnících časov;iclr a' aktuálních, po dílech, kteraby byla

stravou debat a pra-cl.",,' reÍbrem; Ibsen, velil<;i soupeÍ Bj.lrnscnťrv,. klidí.první

spěchy hloubaqfmi bísněmi filogcficltodrarnatickymi a brz1' i společenskolrri.

tict}rmi a revolučními. A reakcí na všecky tyto pcclněty, reflexí všeclr těclito potieb

a pázadavkri jest nová tvorba Bji)rnsonova, tvorba ironicky kriticlrá i mravně

očist,,á a povznášivá, díla, v nic}iž se často víc debatuje než opravtlu.básnicky

tvoŤí, dramata a romány, v nichž nělrdy místo plnych, zavilÝch a temnyclr ]<arakterri

lidsk ch poťlává autor vzorné a názorné piíklady. Takov]i jest Úpadek, takovf
jest Redáktor, takov;i jest Novf systém. taková jest Leonarda',.taková jest

i3,ukavit]ka, takovÝ ješt i{rá1, t,a<ové jsou velké reformní románv V]ajky rrad měs.

tem i píístavem (česk)' po prvé jako Děclictví I(urt'ťrv) a l(a božíclr cestách, vesměs

díla, kierá nám pÍinesi v pietLd"ch t,. zv' tnorlernistickf kvas let tlevadesít;/'ch,

kdy se prožívala u nás.\' *"''šío' měi'ítkrr nejecina otrdoba s rer'olučním vztitaohem

let seclmdesát1ich r'e Skanclinavii' Soud brrdorrorrosti nacl těmito díiy bude l:si piís-

nější, než dnes tušíme a než jsme oohotni pÍipouštÓti. .Iijto iesb, že trr šeI .Bjirrnscn

tustcji ao šíiky než tlo lrloubky a že si problénry své rrsnarláor'al svym vr'ozen;u.rrr

i vycirovan1irn optimisrnem a entlrusiasrnem; starÓ patriarclrílrrl ki'esťanství l}j rn.

.o,'ooo p1'o{lo máde".,ím deternrinismem, aie ncpozbylo v rrěin svtllro rázu racione]ně

optimisiického: ten žije porl nov1í'm jménern a ncvou maskou dále v díle Bjornso.

nově. A-Ie lilavní otázka zrrí, rrepoškodila.li tato tvorba v Bjornsonovi bcísni,ka,, ne.

w



ztra,í:il.li tu leccos ze sil intuitivně tvárn 'ch, ze své epické pohody a ze svého nád.
herného epického neťvu' _ ot,ázka, na tliž budoucnost jistěneodporrí záporně. Stačí
pňeÓísti si jen rivod k Vlajkám v městě i v piístavě, aby bylo patrno, jakf nád.
hernri a mohutnJí epik žiI a - zmízel později v Bj rnsonoví; v poslední době utekla
so jelio naivní tvrirčí síIa básnická, jeho síla názoroyé plnosti a bezesporné jistoty
do některj'ch povídek. . . tam musí se hledati Bj rnson básník, a ne v dílech ušIecti.
tilosii z programu' jalio je Laboremus. o velik;Í dramatick styl bojoval v dvou.
dilném dramatě Nacl naši sílu, v prvním díie mnohem rispěšněji než v dile druhém.

P Ť eklad,y liter ár rt'ích ef emer
zaplavují nás den ze dne vJíše. Z ďesiti archťr beletric, které se tisknou česk1im
jazykem, snad až desá{í jest privodní ěeská práce' To jsou poměry prostě poko}u.
jící; v žádném národě nepÍeldádá se poměrně tolik, v žádné zdravé literatui'e noní
toho nepoměru mezi pracemi pŤeloženJf'mi a privodními, jako v žádném národě ne.
pňeěte se poměrně to]ik knih v cizich jazycícb napsanyclr jako u nás. Nyní počínají
již nakladatelé vydávat'i hned sebrané spisy cizích autorri' Yycházi ěesky cel;y' Kip.
Ling' cel;Í Maupassant, cel;i Árcybašev. Quos vult perdere Jupiter, demeniat. ..
Cosi z tohoto bědného otroěílro šíIenství zmítájiž dávno českJim duchovním hospo.
dáistvím nebo lépe nehospodáistvím' Znám dobňe literární cenu na piíklad Máu.
passantovu, a proto molru ]<lidně ňíci, že stačila nám riplně z jeho povídek, Ťeknu,
tŤetina _ jsemJi již bencvolentní. PÍekládat a číst všeckyjehopovídky, všeckajeho
díla jest zbytečné: jsou rnezi nimi práce slabé, psané z potieby dne pro potÍebu
dne. A mnolrem, mnohem piíkÍeji jest tÍeba odsouditi mediokritu, jako jest Arcy.
bašev, která so k nám dostává meďem Německa, v mnohém tak banáIně spiÍzně.
nébo s námi.

Roda-Roilo
jest jiná banalita, která, so k nám dere okny dveÍmi' Nemrižeš vzít v posleclní době
do rukou časopisu, abys v něm nenalezl píekladrr z buršikosních obhroublostí a tri.
viálních vtipri tohoto rakouského exoficíra; ano, jsou i české listy, které si objedaá.
vají u něho p vodní pÍíspěvky! Ve }.rancii, v Anglii i v Německu samém jsou tucty
satiri]<ri a karikaturistri mnohem qfuaznějšíclr, lrlubších, cennějšícir _ těch není
pro nás' Ále R,oda-R,oda! To jest něco jinélro. Tu jest pouto banálnosti, a to poutá
a váže pÍes vody, pies lrory _ a nic ho netozváže. Doch rvenn wir uns im Koto
fan.den, da vers+,anden wir uns sleich!

Artuš Drtil: Jiíí Mahen
Stuclie Drtilova o díle p. Mahenově zťrstala torsem a tak vyclává ji takri piotně

p. Plaěek; i t,ak potvrzuje knížka ta, co jsem Íekl nedávno na tomto místě o bvstrosti
a souclnosti zemňelého mladého kritika, a oživuje lítost z joho ztráty.

Rcusseauota Env,ila čili o tsychouá'ní

y',$gl právě díI prv,ní v Knihovně pedagogick;/ch lasikri, vydávanych nák]adem

éJ#-:ť:.*:x*5;*'-";*r;i;;;"'};d:ffi ::il"i::ŤT.Ť"tl'ťJjili
:j:ť'}ffiffi.žT"r"li r.t".a není nikterak dožita dnes ještě, ano jest dnesa,ktuál.

:",'"J#"i.á;i*ávl ""á"""á 
toj" o Rousseaua ve Francii ukazují, že tu jde o bo-

i^."*.-r ."oblém. s nímž ."'i." tzay vypoíádati ať tak, ať onak. Pofovici ěeské

f:Hť ':;lí';;.tsr.í17l stránková stuáie o R,ousseauovi z péra jeclnoho.z pŤc.

Iť:l-:,.?,#;J''"']'"' N""at', studie velmi bohatá, vyÓerpávající celou kritickou

ilffifiil#.;;;;;p.a." "a-i 
aobie informovaná,obzíravá, samost'atnáavj,ta'zná,

i:',iá"".J'"&o i v"tái dobie psaná. Mile,pňelrvapil mne n& pÍ. správn;Í soud páně

f""ár.,r" . t"ize Julesa Le,iait.", kterému nemohou jiní rousseauovci piijít na

jméno.

Y posleilním ťt,sle Čechische Reuue

octpovídá prof. Kraus n& mou qy'tku ze T. čí.Y t. l. čechische R,evue nemriže pr5i

sevzdátzce lapr6 ,va ' 'u t . i t i t " .A le tohooc lní takénikc lonežá i l áane jménějá !
Prof. Kraus nečetl pat,rnJá*ti po"o."o mé glossy; nevyt,j'kám listrr,. že píináší

;. il,.;)ÁJ z" pri,'así kritiki neprau(t,iuo,,, pooi.., ši-kanu, a ne kritiku. Prof.

I(raus měI si prostě 
"oapooeáet, 

b1io.|i praodi, 9o 
psa] p.. Kamper o scénování

Valdšt1fna v Národním áilď;; něbo ,ip,oodo,l to rozhoánout si není nic obtíž.

Jh;. Í' opakuji 
"a" ;"', zu áo ''up,"t p. Ku.p"" do Čochischo Revue, žádná

"p.""j""ai.'itiiun':uyt"i.iÁliop.uoáooé 
kritice nikdy bych ne.vystoupil.;,ona jost

mně právč čístí těch ď';;; ilh a pŤÁní, v jichž prostiedkování viďm ri]rol

Čechische R,evuo.

Frieílricha S chillera Vybr ané b ásně

vyšly v pÍekladě J. Kamenáiově v Laichtrové Žni z literatur' Pan KamenáŤ

;"*t ji.te ir"uadatel nadan;i, kter;i má smysl pro básnické slovo ěeské i pro verŠ

LesIl.ii a dal do služeb '.r,'iiiu."o"'t5r.i. mnotro pito, lásky i taktu' o pi::u. 
-Ti:l"::

pírání _ není z četby jeho knížky opravdové básnické radosti: nešlehí z nr lllc' ne.

ih.,ě;u .u nad ní nic, 
"" 

'. p"J"í,a 
.básnickému 

fluiťlu. Čteme korektrrí suché, ro.

zumné a rozšafné stroryle'utivě zr5imované _ voil), tout _. V čom je vada? Na

t"-.'i"Jirry.ii*il;íí;;om, íe Schillerťrv ěas.již.nrinul. Jeho epika,a lyrika

nemriže nic dát již dnešníLu sffii nasetro v1fvoje básnického: nemá pro nás živého

zalmo. .rest io i",, ..w5r rit"nLov1i repertoár; a doutná.Ii snad někde ješbě živá
ji'k.*,;" šk;i"." *iaar'"'.vpali nám;i jistě popelem sv;y'ch pitvorn;Ích.ryklad
a.rozkladťr gramatick;icb,-"Jtiii"r.5'.r' o *o'nri'.ti"ty"},t1\ž:,dl:,. ]:pj:é'íš 

'du

nrc než nuďu a lhostejnost. Ale jsou jiní básníci rrěmečií, kteÍí žijí pcsud životem
opravduživ1im,vnichžjsousity,tteromolrounámněcoiíci,kterémohorrvybavit i
'i*ytJ.ív i.?l,._ ;;'*ěl ily 

"o"o""t 
svúj talent a .vou lásku p. Kamenái.. Jo




