
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.]



96 . rI. 6/II 1904: Yaše prd,ce iest oušem, hlife než pourchně uyložena (v knize Karás.
kově Impresionisté a ironikové). Cit m chuť urťttiti se k Vaši, činnosti a ostatni ltri.
tické generace zultÍ,štní knihou. Pítil bych si rni'ti stanoaisko, jež Yy dnes zuji,md,te:
soud,íte o ašern tah nouě a ji,nalc a lépe a d,oued,ete ííci, ušechno deÍinitiuně (podt'rženo)'
Zdui,ili'nt,e Vdrn toho t'rochu my, jichž učerejší, soud'g jsou qlotirár,y dnešnimi'

Tedy dnes ,,mora] insanity..a fuěíkovština a kunrulovaná nuda - a vÓera cosi,
co budilo podiv p' Karáskriv' o čem chtěl napsat knihu, co mně závidé]- a, naÓ' vy.
1Íval pne' měl .jsem bfti lrrdl Co to jest? ,,Motal insanity..? Ale nač cizíhc s]ova?
Jest zbvtečné. Stačí iíci prostě: karáskovština.

Romance beze sloa (II)

V poslední Moderní revui obrací zase sYou starou prolhanou methodou J. Ka.
ras9\ 1as.p93ěr naruby:. ol pry mriě odpustil, on pr;i mrrě podal ruku, zapcmenuv
v slabé chvíli mé minulé. hanby. Jsem iedy nucen vlastními Karáskáv iri slooy,
která nině napsal v listech, usvědčiti jej ze iži a ďokázati, že opak 1" p.o.iď zu x".
rásek se trápil v lepších chvílích pro ničemnosti, jichž se dopustil proti mně ve své
1o|9mi9e-r. lg00, a že já to byl, kdcž podal rytiŤsky (slová není ode mne, ale 

,od
J. Karáskat) ruku provinilci, zaponenuv jeko hanby, a že Karásek vidě] a oce oval
v mém činu pro sebe mravní dobrodiní.

T ist z 13. Ťíjna 1903: Vrižen! pane, douolí'te tnd ještě nělcoli|c slo,l, k uimž d,al pol,-
nět .Vtiš noa!,.tak |crdsn\j list, jenž _ proč bych toho popíral,? _ jalco 69 nějakou rna.
gi'ckou -silou d,oued,l pojednou utišiti posledni, zbgtek-pochybností,z miiula.,

,P2d,1l.iste.m,i talc rgti,fsky rulcu. Jsem hrd, ,á t, .-. . nakuit va-' (}uěfil jsem, že
a Cechdch, za těchto d,nt\ ď,rsn ch a nehostinnlch, neughynuin ještě ašechna,kultura,
a cí,titn,'že mohu uolnějd zase d,1jchrl,ti. List Váš je m,i d,rahln, d,oícumentem Vaši, iťIeoué
a citoué noblesg. Pozd,ratluje Vtis uctiaě u odd'anosti Kaniselc.

List ze 77. května 1905: Ř,ekt jsent, si, jen, že je lépe bljti, alibec nepochopen než
t' li 7:1emt. pochopen _ a že je nutno jí,ti d,dle, bez ohíed,u,- je-Ii ohlas ii nic.. Neui,te,
jak děkuji ani,tině Vaši knize (míněny mé Boje o zítňek) za toto posíleni,. Jeji, urouci,,
rozní,cen1j hlas mně praui,, že je krtísno pracouati l;ed,le Vtis, aedli Vaší uiry L Vašeko
vysokého pojeti, ašech uěci,. A že není beznad,ějně ztraceno i to n,dlo, co nlohu d,áti českémll
umění,. PozcJrauuji, Vds a od,danosti a prosím, byste lasltauě pamatoual na nLne.

List z 12. května 1905: .4 ještě.d,ouolte, abych Vtiln uyiaant radost z prÓzy, ližjste tiskl pfed' časem a Zlaté Praze (míněna povídka o Frau íand, hÍíšníci a kajícnici).
Dostala se mi teprae ngni do rulcou, byl jsan ji, |ascinoutin, její,ln azni,cenlm, ixa,g*
lyrismem: a posled,nl, jeji, strang mdm za nejlepši, co uytiskla'mtaď,ri prÓzi, u,ná,s. Ne.
uyjde o sobě?

. Takov mi citáty mohl bych vyplnit' několik sloupcri tohoto listu, kdyby mně
nebylo líto papíru. ostatně -již tyto ukázky bezesporně dokazují, jak5i byl poměr
Karaskriv ke mně, _ právě opačny tomu, jak líÓí jej nyní 

" 
lroá".íi .á.,o'i.

Jest ostatně ještě jedno klasické svědectvi, ze p. r<aresck v mjch šifrách ,,Kunz..a ,,Ptáěník.. do nedávrra neviděl nic než prostou a běžnou literarní konvenci. Ještě
t'otiž ve své brošurce Anonymní dopisy, vydané Y létě tohoto roku, na str. 9 napsal:
,,Této anonymity tiskové používafna pÍiklad, an,iž rnu mdn, toho za zlé, ve|íce vy.

datně F. X' Šalcla, jenž v Literárních listech podpisoval se jako ,Kunz. & ,Ptáčník.
na ritoky proti osobám.. atd.

B,isum teneatis: tedy ješté o čertlencú t' r. ,,neměl mně za z|é,, ctn,! Karásek

,,I(unze.. a ,,Ptáěníka..- vědělpŤílišdobie, že jsem se vžd'y a všude znal a hlásil
k těmto pseudonymťrm, jichž jsem užíval prostě proto, že někdy jsem vyplĎoval
skoro cel1/ referát' Literárních listir, a že jsem autor m kritisovanym iekl piímo
do tváÍí věci mnohem horší, než jsem o nich napsal -, zloÓin stal se z nich teprvo
u posleil,nlclt d,aou měsici,ch, až ho pan Karásek nut,ně ve své zoufalé situaci po-
tŤeboval! Na takového mravního i rozumového vfteěníka škoda inkoustu!

Anketa diuailelní

1. Jak sm šlím o hodnotě dnešního ěinoherního repertoáru Nároilního divaťlla?
Nevalně. Není pochyby, že dnešní repertoár jest zde piíliš často všelijak1i a hrii
než všelijak1i; není pochyby, že Národní divaďo nevyhovuje dnes ani velmi skrom.
n1im požadavkťrm. Není methody ve qiběru, a kde náhodou methoda jest' bfvá
velmi malodušná: pÍíliš často, dělá-[ se něco, dělá se to ne pro věc samu, ale proto,
aby se tomu nebo onomu ucpala rista . . . A to je methoda horši než žádná. Raději
bych viděl, aby se hrál fraškovit1/ repertoár z pfesaěď,čen|, než polouměleck;í reper.
toár jako koncese a s nechutí'

PŤíčiny této bídy nejsou však jen v zodpovědn ch osobnostech. K této polo.
vičatosti a neupŤímnosti svádí piímo naše veíejnost: tolik požadavkri klade na
divadlo a tak žádné na sebe. Povšimněte si jen, prosím, čeho všeho požadují od
Národního divaďa! Národní divadlo má nejprve respektovati všecl..u cennější
produkci domácí _ rozumí se všech věkťr a odstínri: od Št,olby a Jiráska pies
Šimáčka a Svobodu až k DvoŤákovi a Mahenovi. DáIe: má podávati v1/běr nejlepší
současné produkce evropské _ od Španělska až do Norska. Po tňetí: obětovat
dramatick3Ím klasikrim (íeětí tragikové, Shakespeare, Moliěre, Goethe atd.). Po
čt,vrté: nezapomínat na domácí retrospektivu (Tyl' Bozděch, Zeyer, Vrchlick1f
atd.). Po páté: věnovati zvláštní pozornost repertoáru slovanskému (Poláci,
Rusové, Jihoslované).

Klást'i tyto požadavky a domnívati se' že je mťrže některé divadlo na světě
splnit', jest mně buď pošetilost nebo pokrytectví. Nota bene, kdyŽ každ,! vi, že
činohra Národního divaďa jest ristav necel,lr, polooični,, kLer,! vládne jen asi 180
večery! (Již proto mělo b1fti Národní divad]o spojeno s divaďem Vinohradskfm;
t'eptve pak měli bychom jednu riplnou činohru a jednu ríplnou operu.)

V moderním divadelnictví jako všude jest dnes nutna dělba práce. Všecka
moderní clivadla se specialisují: pěstuji svou notu, svťrj žánr, svrij zplisob viděti
a.podávati herecky i režisérsky. Reinhardt má zce|a izk,! zotn!, rihel; jím q'bírá
8l hry, které odpovídají jeho perspektivě, které se nechaji, stylisovat jeho metlrodou'
.ltnak vybírá Brahm; jinak Antoine; jinak vybíral Burckhard' Pan Kvapil zapra.
coval se velmi pěkně jednou dobou do Shakespeara; rozumí se, že ho z toho musili
vytrhnout. Jen žádnou lásku k niěemu; v Čechách jest to jednostrannost! My jsmo
ovŠem všestranní: od všeho trochu a celkem: rrokaŽenÝ žaludek.

V Čechích udávají stálc ještě tÓn lidé, t.tcii cnto;i jíst svěb velkou lŽicí. od
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