
vfrazovou. PŤál bych si, aby s tímto věďomím byly čteny i pŤeklacly

p' E, Sauclka, jinak jistě záslužné.

Povídky pí Benešové se odehrávají porrejvíce v oďIehl1ich venkov.

skÝch hnízdech; zde vegetují a usychají z neďostatku erotické rosy její

mladé mlčenlivé paní, skrj'vající pod korektním zevrrějškem vášnivé
rritro. Poněvaďžmvžijsou u pí Benešové méně obďaÍeni jak životností,

tak jemností instinktri, vyrristá z toho jakási groteskní ironie a melan.
cholická tragikomika. Zde se neunrírá, n1ibrž vegetuje; a všechna tragika
je zde naprosto negativní, spoěívá v tom, že k tragičnu nebylo pŤíleži-
tosti a často ani potŤebné vlohy. Avšak tyto melancholicko-ironické su-
jety, j\chž tÓn pŤipomíná Čechova i Jacobsena a v nichž v nihilistické
šedi, vpravdě flaubertovské, hyne poslední romantickf záblesk, mají ve
své stavbě a komposici hodně piísné kázné a klidného chlaďu. Paní
Benešová je pŤísná umělkyně; nenávidí okrasnou fuázi a ponurá šeď
denního světla je vlastní atmosféra, v niž žijí její postavy. Ale tato šeď
je z roďu šed.í Yelazquezovych: je v ní mnoho nrrancí.

Moderní ěeská literatura dlouho žila r'nepŤíjemném klamu, že umění
slova nri'že bft improvisováno. Teprve nejmladší genelace vyrristá z to-
hoto snu a chápe, že všeho se lze d'očkat jen od methodické práce a doko.
nalého uměIeckého uvědomění. K těmto několika nálo vzáctj,m lid'em,
kteŤí pochopili, že nejen domy a sochy' ale i knihy musí biit stauěny,
majíli pŤetrvat a stát se záklaďem novfch staveb, patií i pí Benešová.
Á jako již|éta nenávidím naše literární improvisátory a pohoďlné pány
a ztrpěuji jim chléb, kcle jen mohu, tak tleskám v upŤímném souhlasu
hrstce našich literárních dělník , rovněž kd.e mohu,. . . tedy také zde
z ďopuštění našeho milého red'aktora.

1951g4 Božena Benešová'

Paní Božena Benešová, tŤicátnice, narozcná na Moravě, uveŤejnila

dosud d.vě knihy: kniliu lyrickfch básní Yerše věrné a proradné (1908)

a knihu povídek Nedobytá vítězství (1910), obě všalr patĚí k nejslibněj.

ším pracím nejmladší české generace. Parrí Benešová j" - 
" 

to je u pí-

šících žen r'ídké _ naturel opravdu uměleck5i: má pohybliv , ostrf

a zkoumavf mužskf iritelekt a pŤitom dokonal1i duševní klid, ba téměi.

citor,ou flegmatičnost. Paní Benešová je stŤídmá v slově, nedeklamuje,

neimprovisuje, nevzrušuje se; není ani rétorická, ani pathetická; nehájí

žáclná these, lekáže, nevaruje: jako Ťádnf člověk a ňáďn1i umělec podá-

vá ve svfch stavbách svědectví o morální mechanice jen nepŤímo, po.

ctobně jako stavitel mlčky a samozŤejrně respektuje mechaniku fy-

sickou.
Paní Benešová se v umění veršovénr a prozatérském školila u učitel

velmi pňísrrÝ"h - Dehmela a Tlauberta, abych jmenoval jen dva

z nich' A taková methodická kázeř se později vžďy vyplati. ZvIášté

v lyrice se paní Benešová naučila ocl Dehmela vzácnému a obtížnému

rrmioí pŤeváďět v jednocluchou a ty1pickou melodickou linii velmi

komplikované a dramatické duševní impulsy a stavy. Kde se jí to poda-

Ťilo nejlépe, tam jsorr dosavadní vrcholy jejího lyrického clíla. V lyrickém

umění .pooi.\,á vlastní síla básníkov a vždy v novosti a vj,tazné typiěnosti

dikce: kolik vnitŤního žáru dovede vměstnat ďo jedné linie, zhustit

a lzavíít do krystalrr formy. Je naď pomyšlení t,éžké zprostiedkovat

med.iem ciziho jazyka tuto novou' pŤísnou intonaci, trrto vyšší ekonomii

l . [PŤeklad Šaldova německéhÓ článku.]




