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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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2p0 Takové byly idcály, taková kriteria doby odcházející, kLerá za tiicet let vydala
,,mnoho knih, ale Žádné dílo... Jednotlivctl v této odcházejtcí době ncdotfká se
však tento odsudek v té[o pÍÍkrosti. Spravedlivě a s jemnfm taktem uznává nová
gejlerace v Bahrovi, Hauptmannovi, Wedekindovi a osta[ních mnoho cenného
a hodnotného, ale tyto hodnot,y nejsou již hodnotami jejich a byly ostatně naplněny
v dokonalosti a ryzosti mnohem větŠí ve Flaubertovi, Dostojevském, Whitmanovi.
A cizÍ jest zejrrréna mladé generaci nárokovost generace minulé, která se bludně
domnívala, že stvoŤila moderní literaturu. Mladá geneťace se neklame: ,,Všecko
zbfvá, aby bylo vykonáno teprve. Kdo byl by dosti opováŽlivy, aby literárnÍ činy
těchto poslednlch tŤiceti let postavil hrdě vedle kterékoli minulé krásné doby ně.
meckého pÍsemnictví? Jen nejuěIši skromnosti možno se z loho učiti: a k ní hlásÍme
se jako k nejlepšímu uděIu svému. Ti, kdož psali své první knihy pĚed tňiceti léty,
odstranili boha i bohy _ jest to snad proto, že jejich konání bylo odepŤeno posvě-
cení? Poněvadž neměli míry, učiniti míru ze sebc -nedopustili se opovážlivost,i?..

Naproti této minulé, záporné, duté, titánsky naladěné generaci materia]isticko.
vědecké staví mladl své klady, své ideáIy, své hodnoty: skromnost a pokoru ue ušem
ušudg jako Ulastnost nraÚnl a ndboženskou. Novf náboŽenskÝ a mravnÍ svět, cítí,
dnes vzniká; v tomto světě zapustiti koÍeny bude první jiclr starostl, palr teprve
buď zpÍvánol Proto chtějí pracovati ,,s velkou pÍli a bez lccj... Nebudou sociální,
a|e bratrštl; ne vykupitelští, ale zboŽn|, zbožni u tradičním smgslu sloua; nebudou
objeuouati kitek a ugtrubouati. je s lanldramit Atd.

Takovf jest obsah a tenor německé stati, nad níŽ nenÍ možná nezamysliti se.
Německá mladá generace ukazuje se v nÍ mnohem, mnohem zralejŠÍ a opravdo-

vějšÍ než mladá generace čcská. Mtadí Němci pňistupují, a to jcst nejprve vfznamné,
k dílu literárnÍmu s pokorou a skromnostÍ, kde obdobná mladá generace č:ská na-
dfmá se do mesianistické pÓzy a vytrubuje s fanťárami Svou sanrospasite]nost.
A víc: něrneckf programovf článek ukazuje i, jak zastarali a šosdčtí isou naší nej.
mladší,lebot to, co chtějÍ a oč usilujÍ _ vflučně sociáIní pojímání čiověka, pňírodně
mechanická a t. zv. exaktně vědecká inspirace, nové ěasové látky' bezbožeckÍ
pathos, nová ,,forma.. do beztvarosti uvolněná _ to ušecko zaurhuje mladd generacc
německá jako karakterístické znakg generace staré, generace odcfuizejtcích padesdt-
ník t A bezděky dostává se tak i dostiučinění našemu listu, kterf první a jedinf,
pÍes všecko odium nepopulárnosti, ukázal na osudné vnit,Ťní rozpory a povrchnosti'
na všecky pŤíjemné časové bludy, pŤedsudky a klamy' na naturalistickou pohodlnost
a rozvPácenost naŠich t. zv. mladfchl

*.V tomto programovém článku jsou místa opravdové odvahy, která jcst dcerou
uměIecké i lidské moudrosti, o níž nezdálo se ani našim literárnÍm frazérrlm, od.
koukavŠím si od naŠich politik a novináŤ Surovou taktiku a hrubou demago3ii.
ffo mladí opravdu myslí, jsou opravdoví uměIcí a bdsnici, kde naši mladí vycházeji
na lov za rlspěchem a za tispěchem ncjbližšÍm a nojhlučnějšíml opravdovf tvrirce
nemrlŽe nikdy koketovali s pŤedsudky a slabostrni doby, ucházeti se o její pÍízeĎ
tak neornaleně, nabÍzeti se jí tak kupecky, jako činí naši t. zv. ncjmladší: toho
dovede jen literární šplhavec. A vfsledky jsou také podle toho: kdeŽto naši t. zv.
mladÍ nemají skoro díla, které by ztělcsůovalo jejich theorii, rná něnecká rnladá
generace za sebou jiŽ tvorbune snad velkou, ale čJstnou, opravdovou, suott, jadrnou
- ne odvary cizÍch děl' nc vfrobky podle cizích formulek a recepl . VŠecky pŤ.Í.
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osobnosli' ne cihly z jedné pece, podepisované rrlznjmi jmény'

A ještě cosi stojí za zmínku v této souvis]osti. ČtenáŤ povšímni si ostrého slova

o monismu, jistě kritického a dobÍe zdrlvodněného. U nás monism stává se oficiál-
nlm světovym a.náboženskÝm.názorem jedné politické strany a zcela patrné jest

jiŽ nebezpečÍ, Že kaŽdy spisovatel, v němž nonalezne kritika této strany monism,

bude lrázen mczi staré Železo, bude pokládán za zpátečníka a ducha nemyslivého'

Proti tomuto jest jiŽ věru nejvyšší čas protestovati a ukázati, jak věc se vpravdě
má.;Prof. Mareš v iadě d myslnÝch článk odkryl vnitŤní rozpory monismu eneí.
getického, problematičnost jeho jako koncepce vědecké. V literatufe, u tuorbě bds-
nické možlo jest mluviti o monismu v dvojím smyslu: Nejprve jako o uiŤe, o pfe-

suědčeni, které inspiruje básníka-tvrirce; v tomto smyslu má monistn tutéž hodÍIoLu,
ne větší a ne jlnou, neŽ kterákoli jiná víra náboženská (a nenÍ vpravdě ničím jinfm

ncŽ věrou,vyslovenou terminologií pĎírodozpytnou). Po druhé: m Že bjti i koncepct
bdsnického díla a zd'e jest tĎeba pŤipomenouti, že m že bjti adekvátním stylem děl
lyrickjch, meditací, jimiŽ básník zrcadlÍ kosmos, zahloubává se do něho, splfvá
s ním. Ale nikdy nevyslovÍ se jím na pŤ. vfvoj dějinn ve své dialektice' nevysloví

se jím dramatické boje a sv{ry lidské bytosti, krise osobnostní, aniŽ společenské;
zde bezesporně mrlŽe jen dualismnebo pluralism bfti pojetím měrnfm a ěelnym'

Nezmiriuji se o tom, že pluralism jako koncepce vědecká jest mnohem bezpeě-
nější, mnohem prostší vnitiních kontradikcí. Upozorriuji zde jen, že pro poesii jest

koncepcÍ nutnou, bytostnou, a že v tomto Smyslu byl znám všem velikfm básnÍ-
k m a tvrlrc m minulosti. Dnes .Rosny sÍaršÍ, velikf modorní romanopisec fran-
couzsk;í, hájí velmi šťastně pluralism proti monismu i dualismu a očekává mnoho
od něho v budoucnosti; dvacátf věk podle něho bude pluralisticky. Není pochyby,

Že, má.li ráz pŤíŠtí literatury bfti dramatickf, neobejde se'bez dualismu a plura.

l ismu.

Jakub DemI o Dětsklch srilcích R ženy Suoboiloaé

Jakub Deml, kněz a básnlk (a zásluhou jeho ztlstane již, Že uskutečnil první
a jedinÝ posud v Čechách v této ryzosti sloučení obojího pojmu, kterf se posud
pŤed ním u nás nikdy riplně neprolnul a neprolne pravděpodobně po něm JiŽ nikdy)'
vydal novou deníkovou knihu,,Pro budoucÍ poutnÍky a poutnice.., knihu, jak je
píše jiŽ a srní psáti jen on _ opravdu smí psát,i Jen on, neboť i věci nejdrobnější
a zdánlivě nejvšednější, dotkne-li se jich Jeho srdce sjlnou láskou milující, promě.
tlují se v celky básnické nutnosti a vjraznosti, ale z staly by zlomkovitou trÍšil
pod jinfm slabším zaÍÍkadlem. Tedy: knihu deníkovou, kde zaznamenává s práv-
nickou akribií všecka akta svého nekonečného procesu se svou vrchnostÍ církevnÍ,
kter;f budc jednou hanbou několika episkopátri moravskfch a ěeskÝch, a iekl bych
hanbou celé církve, kdybych nepsal o muži, jenž svou hrdost vložil v pokoru a po.
slušnost pÍed touto institucí, svou korespondenci, své meditace' sny a tuchy zmoc.
něnějšího Života duchového, své veťše p vodnÍ i pieloŽené, své dojmy ze součas.
nfch lidt i knih. Tak zapsal si také dojmy z knihy,,Dětská srdce.. a otiskl je na
sLt.247 své nové publikace, odkudž je opisuji já, poněvadŽ dávno neěetl jsem kri-
tiky tak sprduné, tak jasně vidoucí, tak pronikajícÍ ke koÍenrlm bytosti autorovy.




