
9694 Verhaercn u Ná,urat Helenin

Nákladem rnselu v Lipsku vyšel nedávno Zweig v píeklad nejnovější rlra.
matické básně velikého f]ámsko.francouzského lyrika, pŤek-lad poi'ízen;í pŤímo
z rukopisu a pÍek|ad' pokud souďm jej jako báseř německou, nevšedních hodnot
uměleckych. Návrat Helenin jest schopnf pÍesvěděiti i posavadní skeptiky
o prvoňad5ich dramatickych kvalitách básníka, kter;i byl posud často pokládán
vylučně za extatického lyrika sil kosnick;ích i společensk;iclr. Nebezpt'čí lyrikrl
bj,vá., že látku dramatickou nevytěžují do jejích dualistick;ích složek, n1'brž po.
dávají nejčastěji jen její ná]adovou a statickou patafuázi; nebezpečí toto, kterému
neuni}ly první dramatické básně Verhaerenovy, pŤekonává do stupně velmi ricty.
hodného Náwat Helenin' Nejde tu básníkovi ani o lyrickou dekoratjvnost
náladovou, ani o analysu psychologick;f'clr problémri; básník dovedl zachovati své
básni první podmínku opravdové dramatičnostiz zák7adni mysterium ironického
osudu. Celá báseri jest zde jen proto, aby mysterium to nám učinila nakonec ta.
jemnějším, a tím reáInějšim,než bylo na počátkrr, _ po mém soudu znak každé
opravdové básně dramatické.

Ánilré Suarěs o Stend,lzaloai

Ándré Suarěs jest dnes snad nejprozíravější ducho.q/ portretista francouzskf;
jeho jehla má hloubku, jeho linie má monumentá|nost' Jako malou ukázku jeho
umění pňekládám něI<olik odstavc z jeho Stendhala, jak jej podává v Grando
revue ve své Voyage du condottiěre: ,,Člověk nejvolnější a jako trfontaigne
člověk všech dob. Pohan rozumem a kato]ík cit,em nesnáší žádného obmezení.
Takové pak jest pravidlo tohoto dokonalého Já: zatracuje všecko, co jest piekážkou
volné hŤe rekově; pokládá za dobré všecko, co napomálrá ělověku, aby uskutečnil
svou pŤirozenost. Posléze člověk a rek nerozluÓují se mu. Stendhalovi člověk ne.
schopn;f vášně nebo prost';Í energie oddati se jí není naprosto nic.

7ije, aby žil. Aby byl sám sebou, miluje a píše. Italie jest jeho klimatem, poně.
vadž se mu zdálo, že Italie má klima nejpi'íznivější životu.

Nenávidí všecka jha. I,áme je, jak se s ninri potkár'á. V náboženství hnusí so
mu nejprve jho rozumu. Soudí roďinu, stát, zenri, svět i věky. Tvoií si dobu a misto
z t,oho, co potkává nejvášnivějšího i nejvolnějšího ve všech zemích a vo všech
věcích' Ničím nejsa oklamán, chce byt klamán vášní.

Má tedy hlubok;i smysl pro umění: ví, žo umění jest nejprve opojení životem.
Ýi, že i v bolesti umění hledá rozkď a že umělec jest hrd.ina požitku. Tento svět
circe, aby ho bylo požíváno do nekonečna.

. Má mocné smutky, které objevuje sv;fm píátelrim a jež skr1ivá ve sv;ich kni.
hách. Duch u rrěho jest maskou vášní. Dělá bonmoty' aby jej nechali v pckoji
oddávat se velk5?m citrim.

.' Hlubok;i analysta automatu není, díky nebesťrm, literát. Nemyslí, aby se líbil
těm' jimiž pohrdá...

Poesie otokara Bíeziny

získává si, zdá se, v Německu v pŤekladě p. Sauclkově pridy. Naposledy rozepsal

". o ní s panegyrisnrem Felix Braun v berlínské revui Nord und Siid. Ruce

i"o,' *" z nejkrásnějších knih ',pro tuto dobu a zároveťr pro YěÓnoBt.. a autor z nej.

větších zjevri poesie světoÝé.

Moréasouy Variations sur I0 uíe et les liures,

ooslední kniha jeho, dílo kritické i vzpomínkové, estetické i intimní, jest, z nejkouzel.

ne;si"t. t."it. francouzsk;l'ch pcsied'ní doby. Jsou tu studie oGoethovi, Shakespearovi,
Carlylovi, Nietzsclrovi, psané jazykem pros{ím a stÍídm;im' a píece píetížené
doševním obsahem, bohaté diskretní moudrostí, nestvoŤenou pro tržiště. Řada
mrtvych básníkri francouzskych pňechází pi'ed tv;Ím zrakem, vyvolána jsouc oby.
čejně několika stručnfmi větami. Á jest tu několik stran ryze intimních o ,,Smrti
a pÍátelství.., z nichí hovoÍí táž hoiká rnoudrost jako z nejkrásnějších Stancí.
Mluviti o literárním odkazu pÍi této knize bylo by snad nemístné; jínr jsou a budou
básníkovy Stance. Ale \rariace na život a knihy mají celé kouzlo deníku beze
všech jeho stinn}ich stránek, kterJími jsou pohodiné vzdání se chvíli a vteijně a mno.
homluvná lrovornost. Toho na štěstí Moréas nezna|. vždycky, i tam, kde se sdílí,
jest obŤadn1y' a podává všeobecné lidství viděné typicky'

Romance beze slou
(oěnoaanti J. Kardskol;i. )

V posleclní Moderní revui uznal pan Karásek za dobré ohi'áti svou ubohou
a nízkou poiemiku z r. 19001: .ualr došla rnu již všecka invence polemická. Au right!
Jen na jedno zapomněl p. Karásek pňitorn: na to totiž, že mně v listech vyslovil
lítost nad touto polemikou a že ji zde odvolal. Pochybuji' že má naše tiskárna dost
siln;f typ, aby jím vysázela tato místa, jak zasluhují; proto spokojuji se prostou
kursivou.

I. Na Smíchově 6' iíjna 1903: Jsent,.li, ně|tdg d,epri;itocán azpolni,nkou na tu celou
mrtuou m,i,nuLost, ti,ži mne užd,y z ni, jen mri (poďttželo) s|,oua, jen jick lituii. Nic
aíce. Ři'ktim Vtitn to bez sentimentality, zcela pii'mo.

II. r3/X 1903: Mé disposice, má ctiŽádost netíhla ke kritice. Nemohu tedy dnes
cítiti zklamání - leda z toho' že jsem promeškal pŤíležitost pracovati na jiném
poli' kde bych byl umělecky snad někter;i svrij sen realísoval' Vy ušak a Vaše gene.
ra,ce počali jste a ťIouršíIi d,ílo. A proto mohu napsati,: buďte na ně hrd'!m' Vzplral
|sem se dlouho uěžiti, ae airtuelni cenu něčeho. Ale d,nes cíti,n., že d kd,yby nebylo toli|c
uněIeclcé potence, co jste ji, aložili do |lritické'ho d'i,lll generace let d,eaad,esátlch, d,i,b to
7lŽ suln l:Ii,uent, jest neodstrani'telné z uluoje literutury. A to jest jello sltiua, nesn,rtel.
nost d,íla, Vašeho o Vašich současni,|c '

r . [Viz Kritické projevy 4, str. 303-317, 3t8_324.]




