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A. s. Puškin: Eažen oněgin
Rozeblrati podrobně dnes velebáserl Puškinovu nemělo by smyslu: dávno již

oceněna jest její básnická i umělecká jedineěnost. Stačí snad tedy, Ťeknu{i zde,
žev n1 již jest cele vyvinuto to vysoké typotvorné umění, které Jestodtudsilou
všÍveliké ruské tvorby literární: všecko, co pňišlo po ní, byť to i Dostojevskij
byl, jest jí v tomto smyslu poplatné. A zd,e jiŽ jest také široká duše ruská, odvažu-
JÍcí se na povážlivé a nejpovážlivější a pÍitom podivuhodně klidná' skoro fleg-
matická: jako by měla vědomí, že opírá se o neselhávající lásku boŽí; a zde také
jiŽ ten jedinečně intensivnf ciL Životn!, šlechtěnf a krocenf tuchou krásy duševní
a mravní, a zd'e iiž také mužná zhrija duše opravdu svobodné, Jež dobrala se záhy
meze a dna světa hmotného a touŽÍ za něj..

Blah, od hodri kdo zavčas spěchá,
kdo neobrátí vzh ru dnenr
člš se pěnivfm nápojem,
kdo román nedočtenf nechá
a m že rozloučit se s ním
Jak já zde s oněginem svjm.

Ne, ani iádka nezastarala v tomto díle a všecko hoĎÍ novostÍ, mládím, krásou,
silou a vfrazem jako v první den.

Tento pňeklad jest druhé ŤešenÍ téhoŽ uko]u V. A. Jungem. Již prvnÍ verse
feho, vydaná tuším pĎed dvacíti roky, pŤes to, Že trpěla mnoho i tím, že pŤekladatel,
ŽiJÍcÍ tehdy v Americe, nemohl čisti korektury, byla nadprriměrná. DnešnÍ však
fest opravdovf uměleckf čin: jadrn$ i líbezn , vážIc1 z hlubokjch jazykov ch
zdrojtl, snoubíci šťastně tvr1rčí volnost s věrnostÍ a oddaností duchu i stylu.

.Jedinfjest kámen rlrazu pii této publikaci, dekorace ŠtáÍlova. Pokud ozdoboval
p. Štart knihyJako jest Horkého ,,Pštrosí péro.., ncdalo se konečně nic proti němu
namítati: zde nic nezkazlš, dělej co dělej. Ale i dekoratérovi tisíckrát silnějšÍmu,
než jest p' Šárl, měla by se zachvěti ruka, dŤíve ncŽ sahne po 'i'o básni.

Největ,ší zdrŽelivost, nejmenší vtíravost má bfti zde samozŤejmfm poŽadav.
kem každého člověka jemně cítícllro. Pan ŠÉrl dekorova] těŽkjm košíkem, zněhož
vytékají květiny a listovi, každou stránku; to není sice nic ani nového ani pŤíÍen}-

ného, a]e konečně snese se to. A snese se i stínová silueta hlavních figur v rámečku
pŤed každ1fm zpěvem; Jest možno pňimhouŤiti nad tim zrak jako nad narážkami
na empire, v níž se báseI1 Puškinova dějstvuje' Ale čeho není možno rozhodně snésti,
jsou figurálné komposice, které vložit p. Štatt za titulní list každého zpěvu: Jsou
vÝtvarná chudoba sama.

Mladá 7enerace n,ěmecká,

od záí1 1913 vychází v Lipsku nová literární revue německá, měsíčník Die
weissen B]átter, orgán mladé generace německé, která toužÍ vystňÍdati generaci
Bahrovu, Hauptmannovu, Wedekindovu, Dehmelovu, Georgovu, Altenbergovu,
tedy vesměs muŽrl, kteÍí dovršili nedávno padesátku; za tiskem stojí muži asi mezi
35.-2,4. rokem, Jako Herbert Eulenberg, Franz Blei, René Schickete, Franz.Werfel1
z PraŽan Max Brod a otto Pick. v čele 

.pŤináší 
první číslo programovou stať

,,O rázu nadcházeJící literatury.., v mnohém velmi pozoruhodnou, která stojí za
velmi podrobnou parafrázi. Nejprve ričtuje se s dobou odcházející a vystihuJe se
ve]mi správně v jejÍm rázu i v feJlch slabinách. Byla to doba, ,,v níŽ naprosto
dominovaly ideály světa měšťansko-kapitalistického, za něž iest pokltiilati i ideálg
socialistické: blahobytu na zemi jako cíle a posledního nebe doŽadovali se pro
,všecko, co má lidskou tváň.._ a dožadovali se iich tím naléhavěji, čím vfše byla
ceněna tato hodnota blahobytu a ceněna Jako hodnota wflučná a jedíná. Bylo
mnoho revolučnlho pathosu proti kapitálu u jednotlivctl a pro kapitál u všech: za
kapitál se nešlo. Socíá]ní otázka sedě]a jako harpuna v těle a lidé zakrváceli se na
ni. Poslední zbarvení vody rr1žovou červení lest feŠtě v mnohfch mladfch lyricÍch
íěchto dn , kteŤÍ však počínají Již resignovati, tlm, Že necítí již neprÍjemné kon.
Lrasty, nebo tlm, že dělail z ugsokgch peci a aeropkin noaopatheticltou romantiltu, tak
t,nějškouou, jako bgla romantika starší' kterd senttmentalisouala u hradnich zficeni.
ndch u bieďanu a ue hŤbitouech se smutečnimi urbami, Tolik, co citu se tfče: člověk

nebyl nic než sociá]ní...

,,Pokud jde o myšleni, dávaly tak zvané exaktní vědy každf žádoucí podnět,
abys se vzpružil duchově. Zrušily pÍÍrodopisně komplex člověka a získaly tak jinf
komplex, totíž soubor organickfch funkcí, jakého bylo právě tÍeba, aby vydal
potiebná zvíiata, která mě]a se sociálně organisovati, lejichž nejdriležitějším orgá.
nem jest bŤicho a nejv1y'značněJší funkcí trávení. Filosofie kapitulovala; fako Pa i-
sen směšně doŽivoňila do smrti; jinak vydávala směnky, zr'ftc|lr'a vědy; Ťekla tŤebas,
barva fest Íunkcí sítnice a posla]a tak tazatele k Íysiologii; nebo Jest funkcí vf.
chvějné amplitudy světla a poslala jej k fysice. Promysliti se k fenomenu neměla
ani odvahy, ani talentu.,,

',,Pokud se tfče víry, stahovali, jak již poznamenáno, nebe na zem _ opáčně
než-dělo se posud _ a měli nadto ,svého boha v sobě.; součet ušech těchto unitfních
soukromlch boht1 bgl liberdlně pohnul! monismus s náIad,ou nedětnlho kazatele',,

,,..,,V oblasti esl,etické bgli ltdé tak opojeni ,nouosti, Idtltg, ži musili vzddti se toho,
aatl Il Íormu. A z tohoIo uzddní se ugtuoňili si jakéhosi druhu theorii, určenou asi
m'tiuosti barbarouou, kterd uiděla a hldsata u beztuarosti nouou formu nebo ulastn|
Iormu Úšeho nouého.,,
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